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ms atliktu auditu, ir ar ji yna kitaip reik5mingai iSkraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu
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SodZiaus g. 1C,

paZymejimo Nr.

isakymu Nr. IS

dalininkai yra

savivaldvbe ( 25

fstaiga

vidutini5kai di

jq rei

IESOJI fST^drIGA KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR

VERSLO MOKYKLA

ANSrNrr/ ITTASKArTU ATSKTNAMASTS nASrm

2018 M. gruodLio 3l dienos datai

2019-02-28

I BENROJI DALIS

Vie5oji ga Kretingos technologijos ir verslo mokykla (toliau - {staiga) kodas 19080,1938,

k. Kretingos r. fregistruota Juridiniq asmenq registre. RegistravimoingsodZio

26286.

[staiga i Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 10 d.

-1045 ,,Del Kretingos technologijos ir verslo mokyklos pertvarkymo". {staigos

Svietimo ir mokslo ministerija ( 75 %) fstatuose 3 balsai ir Kretingos rajono

Zo) I balsas.

Pagrindine la Svietimo pasilaugq teikimas - profesinis mokymas.

iniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

iuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.

fstaigos fin

fstaiga filial ar struktlriniq'uienetq neturi.

fstaigoje 2 18 m IV ketv. vidutini5kai dirbo 78 darbuotoiai. 2017 metais IV kertvirti

81 darbuotoias.

Institucijos fi

II

APSKAITOS POLITIKA

niai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

T apskait4 ir sudarant finansing atskaitomybg, vadovaujamasi Siais principais ir

subjek

btiti itrau

(Institucija lailcoma atskiru apskaitos vienetu ir i finansiniq ataskaitq rinkini turi

disponuoj

tik Institucijos nuosavas arba patikejimo teise valdomas, naudojamas ir
valstybes ar savivaldybes turtas, finansavimo sumos ir isipareigojimai,

grynasis

veikl
Institucija
valstybes

tgstinumo

laikotarpio

atsakingi

;as, pajamos ir sr4naudos bei pinigq srautai.);

tgstinumo (Institucijos frnansines ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida, kad

ikysis veiklos tgstinumo principo ir artimiausioje ateityje atliks jai pavestas

nkcijas ir teises aktuose bei sutartyse nustatltus savo isipareigojimus. Veiklos
vertinim4, atsiZvelgdami i vis4 prognozuojam4 ne trumpesnio kaip 12 menesiq

po finansiniq ataskaitq rinkinio patvirtinimo informacij4, atlieka asm,onys,

Institucijos hnansiniq ataskaitq parengim4. Jeigu finansinds ataskaitos



Sis faktas,

principai,

lnesllalKaru velKros rgsunumc

rieZastis. del kurios Instituciiija nesilaiike veiklos tgstinumo principo, ir
atskleistas

apskaitos

uriais remiantis sudarytas finansiniq ataskaitq rinkinys.) ;

iSkumo (Institucijos veikla, tvarkant apskait4, suskirstoma I finansinius rnetus

arba ki rtrukmes ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromas finansiniq

ataskaitq inkinys. Institurcijos finansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas pagal paskutines

ataskaitini laikotarpio dienos duomenis. Veliau ivykusiq rlkiniq operacijq ir Dkiniq fvykiq
apskaita i atskleidimas finansindse ataskaitose yra apra5yti Sios apskaitos politikos skyriuje

iniai iwkiai". Instituciios finansiniai metai trunka 12 menesiu. tadiau tam..Poataska

apskaitos litikos skyriuj e,,Ataskaitinis laikotarpi s".) ;

pastov mo (Instilucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4,

nebent rei ingi ivykiai ar aplinkybes nulemtq b[tinybg pakeisti apskaitos politik4, siekiant

teisingiau
paJirmas r

nuostatas pagal pasikeitusias Siq standartq nuostatas.);

-pinigi mato (Visas Institucijos turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai, grynasis

turtas, ir s4nauclos finansinese ataskaitose rodomi pinigine i5rai5ka hnansiniq

ataskaitq

-kaupi (Institucijos [kines operacijos ir [kiniar ivykiai apskaitoje registruojami tada,

ataskaitose. Pagal kaupimo princip4

s4naudos - tada, kai jos patiriamos,

tikromis
susidary

kai jie i
pajamos

s4naudom

ataskaitini

informacij

pateiktus

atsakingi

kuriq nesi

rengejai

linkybemis fin:rnsiniai metai gali bilti trumpesni nei 12 menesiq. Tokiq {vejq
prieZastys ir ai5kinamajame ra5te atskleidLiama informacija yra nurodyti Sios

parodyti [nstituLcijos turt4, finansavimo sumas, isipareigojimus, grynq)i turt4,

s4naudas, ir (arba) to butq reikalaujamapagal galiojandiq VSAFAS pereinam4sias

, ir pateikiarni to laikotarpio finansinese

istruojamos talda, kai jos uZdirbamos, o

neatsiZvel t ipinigq gavim4 ar i5mokejim4.);

yginimo (Institucijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpf, siejamos su

, patirtomis, uZdirbant tas pajamas. Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama

ir praejusiq maZiausiai vieneriq prie5 ataskaitinius metus finansiniq metq

. Finansines ataskaitos rengiamos taip, kad jq vartotojai galetq palyginti jose

uomenis su kitq ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq vie5ojo sektoriaus subjektq

ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai ivertinti Institucijos finansinds

b[kles ydius. Jei keidirmi hnansiniq ataskaitq straipsniq ivertinimo metodai, Institucija

pateikia

norima

skyriuje

eistus straipsnius ar jq klasifikavimq, praejusiq finansiniq metq sumas, kurias

yginti su ataskaitiniq metq sumomis, taip, kaip nurodyta Sios apskaitos politikos

prskaitos politikos keitimas);

umo (InstituLcija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis

turto, fi imo sumq, isipareigojimq ir grynojo turto bei pajamq ir s4naudq verte negali

b[ti ne istai padidinta arba nepagristai sumaZinta. Rengiant finansiniq ataskaitq ri.nkini,

nstitucijos asmenys patikrina visus subjektyvius fvertinimus, pavyzdLiui, str<olas,

ikima atgauti, atlidejinius, sukaupimus ir pan. Be to, atsakingi finansiniq ataskaitq

irtikina, kad finansinds ataskaitos yra patikimos ir neutralios, t. y. turtas,

sumos, isipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir s4naudos ndra parodyi

nepagris pradidinta arba siumaLinta verte.) ;

ralumo (Institucijos finansinese ataskaitose pateikta informacija turi b[ti

vartotojqobjektyvi r nesali5ka. Jos pateikimas neturi daryti itakos apskaitos informacijos

pnlmamr sprendimams ir neturi buti siekiama i5 anksto numatyto rezultato.);

-turini vir5enybes prie5 form4 flnstitucijos ukines operacijos ir [kiniai ivykiai apskaitoje

registruoj i pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal teising form4. Ukines

operac ir [kiniai ivykiai.apskaitoje registruojami ir pateikiami finansindse ataskaitose

pagal jq
formos).

ni ir ekonominLg prasmg net ir tada, kai toks jq pateikimas skiriasi nuo jq teisines



biudZeto vykd'ymo ataskaitq rinkini, vadovauj amasi Siais princiPais :

tada, kada i5mokami pinigai, o pajamospmrgrl (tnstitucijos i5laidos pripaZistamos

pripaZis tada, kada garunami pinigai.);

period umo;

[kines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami Lietuvos piniginiais

vienetais, inant iki Simtqiq daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

s [kines operar;ijos ir ivykiai registruojami Institucijos s4skaitq plano s4skaitose,

taikant Insti rjos apskaitos politikE, parengt4 pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus

principus, us ir taisykles) atskiroms [kinems operacijoms ir ivykiams, finansiniq ataskaitq

straipsniams ir apskaitos proceduroms.

To iaiu pateikiama lnstitucijos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniq

slraipsnius, lkines operacijas, [kinius ivykius it j.l apskaitosataskaitq el

procedflras.

Nematerialusis turtas

usis turtas yra pripaListamas, jei atitinka apibreLim4, t. y. materialios

arba

elementams

formos

kuriuo

ekonominds
yr

Pi

turtas,

nematerialio

netu nuo kitq Insrtitucijos nematerialiojo turto vienetq atskiriamas nepiniginis turtas,

disponuoja ir kuri naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines

, ir Siuos kriterijus:

lensvai atskirianas nuo kitu turto vienetu;

lstai tiketina, l.rad Institucija busimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus ekonominds

naudos;

ma patikimai nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4;

itucija turi teisE tuo turtu disponuoti (iskaitant teisg apriboti juo naudotis kitiems)

ir ji kon liuoti. Institucijia kontroliuojaturlE,jei turi teisg gauti i5 jo ekonominds naudos

b[simaisi s laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turt4 gali priklausyti nuo juridiniq teisiq i t4

Umo arba nuo jrtr pasikeitimo.turt4 atsi

stiniai apmokejimai uL nematerialqji turt4 yra registruojami ilgalaikio

nematerialioj turto s4skaitose.

inio pripaZinimo metu nematerialusis turtas ivertinamas isigijimo savikaina.

ISlaidos, rtos po nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina nematerialiojo turto

lslgulmo sa in4 tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis

turtas teiks d ng ekonoming naud4, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:

kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, yra rodomas isigijimo savikaina, atemus

sukaupt4 rtzacuos rr nuverteJrmo, Jel Jrs yra, sum4;

turtas, urio naudingo tarnavimo laikas neribotas, yra rodomas isigijimo savikaina, atemus

turto nu lJlmo, Jel Jls yra, sum4.

rtizacrja skaidiuojama, taikant tiesiogiai proporcing4 metod4 taip, kad

turto savikaina bltq sistemingai paskirstyta per jo naudingo tarnavimo laik4.

Amortizacii skaidiuojama, atsiZvelgiant i teises aktais nustatytus nematerialiojo turto

normatyvus, pratvirtintus Svietimo ir mokslo ministro isakymu. Amortizacijaamortizacll
pradedama idiuoti nuo l,ito mdnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos tr

nebeskaidi nuo kito rnenesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutind verte sutampa

su jo likvi ine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas lr

uZregistruoj

Neriboto na

to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertds sumai, pirmos dienos.

ngo tarnavimo laiko nematerialioj o turto amortizacija neskaidiuoj ama.



suma, mazl

pagrindinds
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anksdiau pri
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kitoms ve
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aLtitinkamai kor,eguoj amas.

ISsami ialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Nematerialiojo turto

apraSe.

Ilgalaikis materialusis turtas

laikis materialusis turtas yrapripaListamas, jei atitinka Siuos kriterijus:

yra tam tikroms savaranki5koms funkcijoms atlikti: prekems gaminti, paslaugoms

i ar administraciniams tikslams;

yra ertomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu vien4 veiklos cikl4;

jiLmo ar pasigaminimo savikaina yra ne maZesnd uZ Vyriausybes nustatyt4

minimali4 ieSojo sektoriars subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertg.

Paskutinis k terijus netaikornas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultUros vertybems,

transporto, priemonems ir Saunamiesiems ginklams (iSskyrus vienkartinio

turtas pagal pobUdi skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas

infi t[ros ir kiti statiniai:

idacine nematerialioio turto

4

verte paprastai yra lygi nuliui, iSskyrus atvejus, kai

naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba kai rinkojeipareigoja nupirkti 5i hrta jo

.uriama tokiu turtu.

iai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.

o nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto

lNuostoliai del turto nuvertej imo apskaitoj e registruoj ami apskaidiuotq nuostoliq

turto balansing vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio

kitos veiklos; s4naudas (atsiZvelgiant i tai, kokiai veiklai vykdyti susijgs turto

amas). Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama

inta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atkurimo negali

inds vertds, kuri biitq buvusi, jeigu turto nuvertejimas neb[tq buvgs pripaZintas.

terialiojo turto naudingo tamavimo laikas perZiririmas, kai yra poLymiq, kad

ytas naudingo tarnavimo laikas gali buti reik5mingai pasikeitgs. Naudingo

negali vir5yti teisds aktuose numatytq terminq. Jeigu numatomas turto naudingo

stipriai skiriersi nuo anksdiau ivertinto naudingo tarnavimo laiko, amortizacijos

ios kultiiros vertybes;

7 kilnoj ios kultlros vertyb6s;

8 baldai i biuro iranga;
9 kitas il

Ile

sk

I aikis materialusis turtas;

r;tatyba ir iSankstiniai apmokej imai.

I smulkesnes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal Institucij os poreiki.

I iai apmokejimai uZ ilgalaiki materialqji turt4 yra registruojami ilgalaikio

rodomas:

s4skaitose.

Po pi inio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finansindse ataskaitose yra

Zeme, kul ros vertybes ir l<itos vertybes yra rodomos tikr4ia verte;

bibliotekq
sum4;

firndai yra rodc,mi isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 nuvertejimo, jei jis yra,

likEs il aikis materialusis turtas yra rodomas isigijimo savikaina, atdmus sukauptq

nusideveji 1r nuverteJlmo, Jel Jls yra, sum4.
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i esminiu pagerinimu, o Siq darbq verte pipaListama ataskaitinio laikotarpio

tunos vertybiq ir kitq vertybiq tikroji vertd nustatoma, remiantis draudZiamqiaverte

)s yra apdraustos). Kitu atveju kulturos vertybiq ir kitq vertybiq tikroji verte

klant prioritetq pirmiau einandiam metodui): remiantis to turto registr4 tvarkancio

vertinimo duomenimis arba isigijimo savikaina, jei ji gali blti patikimai

siimboline vieno euro verte (ei isigijimo savikaina yra lygi nuliui arba taip pat

itucija patikslina Zemes, kulturos vertybiq ir kitq vertybiq tikr4j4 vertg kiekvienq
pabaigoje, prieS rengdama metines finansines ataskaitas. Tikroji verte taip pat

ra per ataskaitini laikotarpi, jei Institucija gavo naujos informacijos, kuria
ikrosios vertes pasikeitimas yra reik5mimgas.

devejimas skairiiuojamas, taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4 taip, kad

ialiojo turto ntrdevimoji verte bltq nuosekliai paskirstyta per vis4 turto naudingo

Nusidevejimas skaidiuojamas, atsiZvelgiant I teises aktais nustatytus ilgalaikio
nusidevejimLo normatyvus, patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro isakymu.

pradedamas skaidiuoti nuo kito mdnesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti.

:nebeskaidiuojamas nuo kito mdnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto

sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai

ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes

dienos. Nusidlevejimo s4naudos neskaidiuojamos Lemei, kulturos vertybdms,

s ir bibliotekq fondams.

larikio materialioio turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yra

i yra poZymiq, kad anksdiau nustatltas naudingo tarnavimo laikas ar likvidacine

i reik5mingai pasikeitg. Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yra

papildomos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte, pradedant

kuribuvo patikslintas naudingo tarnavimo laikas arba likvidacine verte, turi bDtr

ikusi (patikslint4) ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laik4.

toliai del turto nuvertejimo, iSskyrus Lemg, kultflros vertybes ir kitas vertybes,

istami pagal nuvertejimo poZymius. Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai

ios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto nuvertdjimas". Nuostoliai del turto

itoje registnrojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maLinant turto balansing vertg

registruojanti ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos s4naudas

i tai, kokiai veiklai vykdyi susijgs turto vienetas yra naudojamas). Kai velesni

rpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaLinta turto nuvertejimo

ine verte po nuvertejimo atk[rimo negali virS1.ti jo balansinds vertds, kuri biltq

rto nuvertejimas nebutq buvgs pripaZintas.

i:s, kulttiros vertybiq ir kitq vertybiq tikrosios vertds sumaZejimo nuostoliat

aLpskaidiuotq nuostoliq suma, maLinant turto balansing vertg. Ta pati suma

tiesiogiai grynojo turto s4skaitoje, maLinant tikrosios vertds rezervo s4skaitoje

,Iei su atskiro turto vienetu susijgs tikrosios vertes rezervo likutis tampa lygus

ios vertes rezervq virsijanti nuvertejimo suma yra registruojama, pripaZistant

ik.otarpio pagrindines arba kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant itai, kokiai veiklai

turto vienetas ;rra naudojamas).

nstravimo ir remonto i5laidq registravimas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo tr

rezultato. Rekonstravimo ir remonto iSlaidomis yra didinama ilgalaikio materialiojo

ir (arba) patikslinamas likgs turto naudingo tarnavimo laikas, jeigu iSlaidos

illgino turto naudingo tamavimo laik4 arba reikSmingai pagerino turto nauding4sias

atlikti darbai nepagerina naudingqjq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar

rto funkcijq apimties arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie



parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikainos, sukaupto nusidevejimo

arba nuostolis apskaitomas veiklossumos nLuraiomos, o su tuo susijgs pelnas

rezultatq

tikrqja verte ivefiintas hrtas nura5omas, parduodamas, neatlygintinai perduodamas ar

kitaip kitam sub'jektui, tikrosios vertds rezervas maZinamas ta suma, kuri priskiriama

tam turhri. rto nura5ymo irba pardavimo atveju sum4 kuria sumaZinamas tikrosios vertes

tezervas, sukaupt4 penrirsi arba mahina sukaupt4 deficit4. Turto neatlygintino perdavimo

kitam i atveju perduodama ir tikrosios vert6s rezervo dalis, susijusi su Siuo turfu.

i ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Ilgalaikio

apskaitos tvarkos aprase.

Biologi

Biologinis turtas

turtas pripaZistami ir registruojami apskaitoje, jei atitinka Siuos turto pripaZinimo

kriterijus: vi io, sektoriaus subjektas turi teisg tuo turtu disponuoti ir ji kontroliuoti, iskaitant
teisg apriboti irnybq juo naudotis kitiems; pagristai tiketina, kad vie5ojo sektoriaus subjektas

otarpiais i5 Sio turto gaus ekonomines naudos arba Sis turtas bus naudojamas

socialiniais. kul urriniais, gamtosauginiais, moksliniais, teisdsaugos, paZintiniais tikslais; galima

nustatyti turto

vertg. Finansi

nepriskiriamas

4 vertg, isigijimo savikain4 arba i5 turto gautinq bflsimq pajamq dabarting

b[kles ataskaitoje biologinis turtas rodomas atskirame straipsnyje

i prie ilgalaikio, nei prie trumpalaikio turto straipsniq. Biologinio turto apskaita

tvarkoma pagal

hektare, vie5ojo

rrloginio turto rrienetus. Keli pana5iq savybiq ir (arba) vienoje teritorijoje (sklype,

ktoriaus subjelctui priskirtoje teritorijoje ar pan.) esantys biologinio turto vienetai

apskaitoje gali .ti sujungiami ir registruojami kaip vienas atitinkamo turto vienetas.

iant i paskirti biologinis turtas skirstomas i Sias grupes :gyv[nai; medynai - Siai

grupei priskiri i. miSko Zeme.je augantys medynai; parkq ir skverq Zeldiniai; daugiamediai

iq ir vaiskrumiq sodai); paseliai; kitas biologinis turtas (kituose punktuose

blsimaisiais lai

AtsiZvel

sodiniai (vai

neiSvardytas

arba gyvlnq

kitokio

bi
jz

oginis turtas). Atsiradus naujam biologiniam turtui, t. y. augalams (prieaugiui)

rikliams (prieaugliui), ddl neapibreZtumo, kiek prieauglio ar prieaugio i5gyvens

(i5liks), n6ra ai u, ar tas nauja.s biologinis turtas teiks ekonoming naud4 ateityje, todel vieSojo

sektoriaus subj tias savo apskaitos politikoje nusistato tokio turto pirminio pripaZinimo momentq

buhalterineie itoje. . Parkq ir skverq Zeldiniq isigijimo (iveisimo) i5laidas biologiniu turtu

pripaZfsta tie vi jo sektoriaus subjektai, kurie, siekdami teikti gyventojams socialing, ekonoming

naud4, Zeldinius sodina ir (arba) priZiiiri parkuose ir skveruose, neatsiZvelg;iant i
tai, ar Zeme, k je iveistas Leldynas, vie5ojo sektoriaus subjektui perduota patikejimo ar panaudos

jimo ir sodinimo i5laidos kitose teritorijose, negu parkai ir skverai, biologiniu

turtu nepripaZis , o isigijimo metu nura5omos i s4naudas.

pripaZinimo ir paskesnio vertinimo metu biologinio turto grupes vii:netas

lvertmamas 1r inese ataskaitose parodomas isigijimo ar pasigaminimo savikaina. Paskesnio

vertrnrmo metu rtas, kuriam ta.ikomas isigijimo savikainos metodas, apskaitoje registruojarnas ir
finansinese itose rodomas iiS isigijimo savikainos atemus nuvertejimo nuostolius.

turto isigijimo savikain4 sudaro:

isigyjamas, - ltirkimo kaina, iskaitant importo ir kitus negr4Zintinus mokesdius

(tarp jq ir pri )s vertes mokesti, jei jis negr$inamas (netraukiamas i apskaitfl, atemus prelkybos

nuolaidas, jei to isigijimo savikaina netampa reikSmingai maZesne uZ turto rinkos ve,rtQ, ar

turto verte bei su turto isigijimu tiesiogiai susijusios i5laidos;

kai t sukuriamas (pzlyzdLiui, atsiradg augalai ar atsivesti gyvlnq jaunikliai), - jam

tiesiogines ir netiesiogines iSlaidos. ISlaidq priskyrimas tiesiogindms arsukurti patirto

netiesiogindms ybos (sukurimo) iSlaidoms paai5kintas 8-ajame vie5ojo sektoriaus apskaiLtos ir
finansines ats itomybes standarte ,,Atsargos", pavyzdliui, parkq ir skverq Zeldiniq isigijimo



metu

btti:

savikainai

sodinimui Zeldi

Paskesni

didi auginimo, prieZilros ir laikymo i5laidomis, padarytomis laikotarpiu iki tokio turto

brandos atsiradi o, kai biologinis turtas laikomas veisimo tikslu arba biologinio turto produkcijai

gauti; papil i toje padioje teritorijoje pasodintq naujq daugiamediq augalq isigijimo rr

pasodinimo i mis didinama parkq ir skverq Zeldiniq fsigijimo savikaina; maLinama, jei

nustatomi bi io turto nuvertejimo poZymiai.

I

riamos visos rsu pasodinimu susijusios i5laidos (Zemes paruo5imas, isigyttl
q vertd, sodinimo i5laidos ir pana5ios).

vertinimo metu biologinio turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina:

irris turtas vertinamas isigijimo ar pasigaminimo savikaina, paskesnio vertinimoKai. bio

lvertmamas tl

pripaLl

VE arr ndra turto nuvertejimo poZymiq. Biologinio turto nuvertejimo polymiai gali

sunykgs (

. Biologi
tas) turto virenetas ar jo dalis; turtas neatlieka savo funkcijq.

turto produkcija apskaitoje registruojama kaip atsargos ir joms taikomos 8-ojo

VSAFAS " nuostatos.

Neatly nai gautu turtur laikomas vie5ojo sektoriaus subjektui neatlygintinai perduotas ar

padovanotas tu

turto, kurio apskaitai taikoma isigijimo ar pasigaminimo savikaina, gauto i5 kito
subjekto, isigijimo savikaina peremimo momentu yra prilyginama balansineivie5ojo sekt

vertei. kuria Sis urlas buvo registruotas perduodandio vie5ojo sektoriaus subjekto apskaitoje. Tokia

padia suma struojamos finansavimo sumos vadovaujantis 20-ojo VSAFAS,,Finansavimo

sumos-'n

VieSojo sektoriaus subjektas, gaunantis biologini turt4 i5 kito vieSojo sektoriaus subjekto

turi jji registruoti toje padioje turto grupeje, kurioje Sis turtas buvoneatlygintinai,

registruotas pe andiojo turtq vie5ojo sektoriaus subjekto buhalterineje apskaitoje, ir tik po to ji
pergrupuou, Jel

Neatlygi nai gavus biologiniturt4 i5 ne vie5ojo sektoriaus subjekto, peremimo momentu jis

a verte, kuri prilyginama isigijimo savikainai. Kartu registruojamos gautos

finansavimo i5 kitu Saltini,u.

Biolog turtas, isigytas uZ simbolini atlygi arba reikSmingai maLesng negu rinkos kaina,

lvertlnamas rr l<aitoje registruojamas tikr4ja verte, o fakti5kai sumoketos arba moketinos sumos

ir tikrosios vertds isigijimo dien4 skirtumo suma registruojamos gautos finansavimo sumos rS

kitq Saltiniq.

i biologinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Biologinio turto

apskaitos aprase.

Atsargos

pripaZinimo metu atsargos 1'ra vertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina.

pirminio pripaZinimo atsargos finansinese ataskaitose yra rodomos isigijimo

) savikaina arba grynEjarealizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri yra maZesne.

nukainojamos iki rcalizavimo vertds tam, kad jq balansine verte nevir5yq

busimos e mines naudos ar paslaugq vertds, kuri4 tikimasi gauti, Sias atsargas panaudojus

(arba pard ). Kai atsarg;os yra sunaudojamos (parduodamos), jU balansine verte yra

pripaZistama s4naudomis t4 laikotarpi, kai yra suteikiamos vie5osios paslaugos (arba

atitinkamos pajamos). Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje

pagal nuolat apskaitomq atsargq b[d4, kai buhalterineje apskaitoje registruojamaregistruoj

kiekviena su sunaudoj imu (pardavimu) susij usi operacij a.

idiuodama atsargU, sunaudottl, teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,

Institucija ,o ,,pirmas gautas - pirmas i5duotas" (FIFO) atsargq ikainojimo btd4 arba

konkrediq ka nq btid4. Atsarg,U ikainojimo bfldas parenkamas, atsiZvelgiant i atsargq ir veiklos,

kurioje Sios yra sunaudoj amos, pobudi.

atsargq isigiijimo ar pasigaminimo savikainos sumaZinimo iki grynoslos

pan. yra

A
k(

realizavimo suma ir visi nuostoliai del atsargq praradimo, nura5ymo rr
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vykdom4
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kito perd

lslgulmo s

ivertinimo

(i5skyrus i

istaigas (k
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8

laikotarpio, kuriuo sumaZejo verte ar atsirado nuostoliq, nuvertejimo ir nura5ytq

I5n kus aplinkybems, del kuriq buvo sumaLinta atsargq balansine verte, ji apskaitoje

parodoma tai , kad nauja balansine verte b[tq lygi patikslintai grynajai realizavimo vertei, tret ne

didesne nesu sargq fsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Bet kokio atsargq vertds sumaZrljimo

laikotarpio, k
igrynosios realizavimo vertes padidejimo suma yra maZinamos atitinkamos to

iuo padidejo grynoji rcahzavimo verte, s4naudos.

Pri atsargq priskir:iamas neatiduotas naudoti lkinis inventorius. Atiduoto naLudoti

tnventorlaus i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vrlrtine

nebalansind:se saskaitose.

i atsargq apslkaitos tvarka yra nurodlta Institucijos Atsargq apskaitos tvarkos

Finansinis turtas

niam turtui, kuris gali buti ilgalaikis arba trumpalaikis, priskiriama:

ijos i nuosavybi:s vertybinius popierius;

ijos i skolos vertybinius popierius;

Fi

investi

investi

termin

pini

kitas fi

kitiems subj

atsiskaityti, k

prnlgq sum4.

nedidele.

pask , i5ankstiniai alrmokejimai ir kitos gautinos sumos;

imokejimai, kuLrie sqnaudomis bus pripaZinti per ateinandius laikotarpius.

s sudaro pinigai kasose ir banko s4skaitose. Pinigq ekvivalentai yrc

likvidZios investicijos, kurios gali bfti greitai ir lengvai i5keidiamos i Zinom4

rrkiq investicijq terminas nevirSija trijq menesiq, o vertes pokydiq rizika yra labar

I kstinius apmokejimus sudaro i5 anksto sumoketos sumos tiekejams uZ parlarugas,

iiktos per ateinandius laikotarpius, i5 anksto perduotos gautos hnansavimo sumos

tams, uZ kurias subjektai teisds aktq ar sutartyse nustafta tvarka turetrl

sinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Institucija gauna arba pagal

rti igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansiniturt4.

Pirm4 kart4 pripaLindlama finansini turt4, i5skyrus finansini turt4, kuris paskesruo

ivertinamas amortizuota savikaina ir kurio isigijimo metu nebuvo i5leista pinigq,

rtina ji fsigijimo savikaina, kuri4 sudaro sumoketa arba moketina uZ ji surrrer arba

turto verte. Tiesiogines sandoriq sudarymo iSlaidos neitraukiamos i finansinio turto

kain4 ir yra pripaZistamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudilrytas

Institucija iv

sandoris, fi ines ir inveriticines veiklos s4naudomis. Finansinis turtas, kuris paskesnio

vertinamas arnortizuota savikaina ir kurio isigijimo metu nebuvo i5leista pinigq,

pirminio pri imo metu vertinamas amortizuota savikaina.

inimo tikslais linansinis turtas skirstomas i tris grupes:

laikomas finarLsinis turtas;

iki i5 kimo termino laLikomas finansinis turtas:

ilgalai )s ir trumpalaikes suteiktos paskolos, gautinos sumos ir i5ankstiniai apmokejimar.

uoti laikomu finansiniu turtu Institucija laiko: isigytas kitq subjektq akcijas

icijas i asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus); dalininko inaSus i vieS4sias

ndra kontroliuojami ar asocijuoti subjektai); ilgalaiki finansini turt4, kuri

Institucija y nLusprendusi parduotr.

inis turtas priskiriamas prie iki i5pirkimo termino laikomo finansinio turto tikFi

tada, kai In itucija ketina ir sugebes ji laikyti iki i5pirkimo termino. Iki i5pirkimo termrno

laikomo fi inio turto pavytzdLiai: obligacijos su nustatyta iSpirkimo data (kai Institucija l<etina
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i5pirkimo ternnino ar atgauti iS esmes vis4 jq balansinq vertg). Nuosavybes

ieriai nelaikomi iki i5pirkimo termino laikomu finansiniu turtu.

nsinis turtas nopriskiriamas prie iki iSpirkimo termino laikomo finansinio turto,

ija ketina laiklti finansini turt4 neribot4 laik4;

mtas sprendimas parduoti finansini turt4;

turi teisg iSpirkti Institucijos laikom4

maZesne uZ jo amortizuotE savikain4.

vien4 kart4 surlarant finansines ataskaitas,

nerius metus gautinos sumos, i5ankstiniai apmokejimai ir kitas trumpalaikis

- isigijimo savikaina, atdmus nuvertejimo nuostolius.

kuting metinio ataskaitinio laikotarpio dien4 Institucija nustato, at yra poZymiq,

galiL bUti

finansini

finansini turtq uL sum?, kuri yra

frnansinis turtas i5 naujo iveftinamas

laikomas finansinis turtas - tikr4ja verte (i5skyrus investicijas i vertytrinius

kuriq kaina aktl,viojoje rinkoje neskelbiama ir kuriq tikrosios vertes negalima

i dalininkq ina5us i vie54sias istaigas, kurios nera kontroliuojami ar asocijuLotieji

Sis parduoti laikomas finansinis turtas vertinamas isigijimo savikaina, atemus

nuverteji nuostolius);

iki i rkimo termino llikomas finansinis turtas - amortizuota savikaina;

pasko - amortizuotaL savikaina;

kitos vieneriq metq gautinos sumos - amortizuota savikaina;

turto (ar pani*aus f,rnansinio turto vienetq grupes) balansine verte

y. finansinio tr.rrto balansine verte yra didesne uZ tiketin4 atgauti uL. t4sumaZejusi, t

turta suma. P indiniai turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos sk'yriuje

.,Turto nu

nsinio turto nuvertejimo nuostoliai apskaitoje registruojami apskaiiliuota

nuvertejimo

laikotarpio

maLinant turto balansing vertg ft ta pa(ia suma registruojant ataskaLitinio

ines ir investicines veiklos s4naudas, i5skyrus gautinq sumrl ir i5ankstiniq

apmokejimq vertejimo nuostolius, kurie yra priskiriami pagrindines veiklos nuvertejimo ir
s4naudoms alba kitoms kitos veiklos s4naudoms (atsiZvelgiant i tai, su kurianuraSltq su

veikla yra s jusios gautinq sumrl ir i5ankstiniq apmokejimq sumos).

itucij a nura5o i5 apskaitos registry finansini turt4 (ar j o dali) tik tada, kai j i netenka

teises to fi inio turto (ar jo dalies) kontroliuoti. Institucija netenka teises kontrc,liuoti

finansinio tada, kai gauna vis4 sutartyje numatyt4 naud4, baigiasi teisiq galiojimo laikas

arbaperlerdL Sias teises kito:ms Salims.

i finansinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta lnstitucijos Finansinio turto

apskaitos tv apra5e ir ISankstiniq apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkos apra5e.

Investicijos i arsocijuotuosius arba kontroliuojamus subjektus

troliuojamais :;ubjektais laikomi tie subjektai, kuriems Institucija daro lemiam4

poveiki (subj i, kuriuose Institucija turi daugiau nei 50 proc. balsavimo teisiq arba turi teises

valdyti subj to veikl4 pagal galiojandius teises aktus, istatus arba sutartis, nurodyos Finansiruo

tvarkos apra5e.).turto apskai

ijuotaisiais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems Institucija daro reik5rningq

poveiki (subj ktai, kuriuose Irrstitucija turi nuo 20 proc. iki 50 proc. balsavimo teisiq arba galioja

kitos reik5m

apraSe).

g4 poveiki apilcreZiandios s4lygos, nurodytos Finansinio turto apskaitos tv'arkos

lijos i pavaldZias biudZetines istaigas konsoliduojamos, o atsl<irose

itose apskaitomos isigijimo savikaina, kuri yra lygi nuliui.finansindse
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vie5ojo se

konsoliduo

atskirose fi

icijos i kontroliuojamas vie54sias istaigas (kurios pagal Lietuvos Resputrlikos

atskaitomybes istatym4 priskiriamos prie vie5ojo sektoriaus subjektq)

os, o atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos isigtlimo savikaina.

esticijos i kontroliuojamus ne vieSojo sektoriaus subjektus ir konsoliduotosiose ir
sindse ataskaito se apskaitomos nuo savybds metodu.

esticijos i asocijuotuosius subjektus tiek atskirose finansinese ataskaitose. tiek

konsolid finansiniq ataskaitq rinkinyje rodomos, taikant nuosavybes metodil IS

asocuuouuq jektq gauti dividendai sumaZina investicijos balansing vertg.

Di paj amos Institucij os atskirose fi nansinese ataskaitose yra registruoj amos

hnansines

pripaZista

dividendq

1r vesticinds veiklos pajamq s4skaitose. Paskelbus dividendus, biudZetine Instittucija

a itoje dividendq pajamas ir pervestinas dividendq pajamas, atitinkamai gautinas

ir moketinas i biudZeta dividendu sumas.

gianti konsoliduot4sias finansines ataskaitas vie5ojo sektoriaus subjektq grupe yra

laikoma iniu vienetu, 1.odel vieSojo sektoriaus subjektq grupes subjektq tarpusavio iikines

operacijos r ezultatai yra e I iminuoj am i.

ucijos konsc,liduotosiose frnansindse ataskaitose yra rodomas visas

konsoliduoj subjektq turtes, finansavimo sumos, isipareigojimai ir grynasis turtas paskuting

tinio laikotartrlio dien4, ataskaitinio laikotarpio pajamos ir s4naudos, p,inigq

kos.

tucijos konsolirluotosiose finansinese ataskaitose rodomi tik rikiniq operacijq su

nepriklausandiais kitais subj ektais rezultatai (pervir5isprie vie5ojo riaus subjelitq grupes

arba deficitas

i investicijq i asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus apskaitos tvarka yra

nurodyta ijos Finansinio turto apskaitos tvarkos apraSe.

Sudarydama

poZymiq.

Pa

Turto nuvertOjimas

del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.

frnansiniq ataskaitq rinkini, Institucija nustato, ar yra turto nuvertrjjimo

i poZymiai:

S.mingai sumaZejusi turto teikiamq paslaugq ar juo gaminamq produktq paklausa;

ataskaitini laikotarpi turto rinkos vertd sumaZejo reik5mingai daugiau, negu bltq
clel iprastinio tuLrto naudojimo per t4 pati laikotarpi;

aLtaskaitini laikotarpi Institucijos veiklos technologineje, teisineje aplinkoje arba

V ybes politiko-ie ivyko reik5mingq pokyditl, susijusiq su Institucijos turimo turto
jimo apimtimi ir pobudZiu, kurie daro neigiam4 poveiki Institucijos veiklos

irn
lSO

turtui

sumaZej

vidiniai

fezu

v irodymq, kad turtas ar turto dalis yra sugadinta;

In itucija turi turto, kuris dar nera visi5kai nudevetas (amortizuotas), tadiau jau

r ataskaitini laikotarpi ivyko (arba jie yra tiketini netolimoje ateityje) reik5rningq

aikiq pokydir4, susijusiq su turto naudojimo apimtimi ir pobldZiu, tokiq. kaip

rto galimybiq nei5naudoj imas (prastovos) ; planuoj ama nutraukti ar restrukturizuoti

:ikl4, kuri4 vykdant naudojamas Sis turtas; planuojama perleisti turt4 anksdiau,

u iki tol tiketasi, ir panaSfis pokydiai, darantys neigiam4 poveiki Institucijos

iklos rezultatams;'

i eksploatuoti ir priZilreti reikia daugiau i5laidq, nei buvo numatyta i5 pradZiq.

turtui:Pagrindiniai nuvertej im o poLymiai taikomi Institucij os fi nansiniam
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Zinoma, kad skolininkas turi dideliq finansiniq sunkumq at yra didele tikirnybe,

nkas bankrutuos;

laikoma sutarties s4lygq, pavyzdLiui. laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi

gojimai (pvz., prrekiq ar paslaugq, uZ kurias buvo i5 anksto sumokdta, suteikimas;

balansing vertq: ir tapadia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines

los s4naudas.

nuvertejimas ndra tolygus turto nura5ymui. Turtui nuvertdjus, yra maLinama

ansine vert6, tadiau iSsaugoma informacija apie turto isigijimo savikain4., t. y.

isigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatyrno, o

registruojamas atskiroje s4skaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra

registruoj ne didesne vert.e nei turto balansine verte.

velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdrau

o nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atk[rimo negali r,'ir5yti

palukanq paskolos grqZinimas);

del ekonominiq ar teisiniq prieZasdiq, susijusiq su skolininko finansiniais

sunk Institucija suteike skolininkui nuolaidq, kuriq prie5ingu atveju nebDtq suteikusi;

lininkas gindija savo skolinius isipareigojimus Institucijai ir yra tikimybe, kad

gindas i5sprgstas ne Institucijos naudai;

finansinio turto nuvertejimas buvo pripaZintas ankstesniu ataskaitiniu

stesnd patirtis rodo, kad nebus atgautavisa gautintl sumq verte.

iai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq r;uma,

malinant

kad skoli

kiti lsi

arba kitos vei

Tu

turto vieneto

turto vieneto

nuvertejimas

prrpaZ;inta

jo balansines kuri butq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebfltq buvgs pripaZintas.

i turto nuvertejimo apskaitos tvarka yra nurodyta lnstitucijos Ilgalaikio

apskaitos tvarkos apra5e, Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e, Finarsinio

tl'arkos apraSe ir I5ankstiniq apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkos aprarie.

laikiams fi nansiniams isiparei goj imams priskiriami :

izri skoliniai isipareigojimai;
ieri atidejiniai (Lt:. Sios apskaitos politikos skyriq ,,Atidejiniai");

palaikiams finansiniams isipareigoj imams priskiriami :

sumoketi pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. fsipareigojimai pagal

ndorius nepripaZistami finansiniais isipareigojimais, kol jie neatitinka frnansinio

aplbre1imo (t. y. kol Institucija neturi isipareigojimo perduoti pinigus at: kitq

ilgalai

ilgalai

kiti il
T

planuojamus

ilgalai iq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai (Lr. Sios apsl<aitos

politikos s

ilsalai iq skoliniq isipareigojimq einamqjq metq dalis;

trum laikiai skoliniai isipareigojimai;
mok nos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;

nos sumos i biurlZetus ir fondus;

etinos socialin,os i5mokos;

mok nos sumos, susiiiusios su vykdoma veikla:

tie )lams mos sumos;

su darbo santykiais susijg isipareigojimai;
sukauptos moketinos sumos;

kiti trumpalaikiai isipareigoj imai.

iniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Institucija prisiima

lslparergoJl

isipareigoji



finansini
nepalankiom

isipareigojim
atsiradimo

finansavi

susijusios iSl

jos susidaro.

savikaina ir

idos pripaZistamos pagrindines arba kitos veiklos s4naudomis tuo laikotarpiu, kai

inansiniai isiparreigojimai, kurie paskesnio ivertinimo metu ivertinami amortizuota

uriq atsiradimo metu nebuvo gauta pinigq, pirminio pripaZinimo metu vertinami
amortizuota ikaina.

pirminio pripaLinimo finansiniai isipareigojimai finansindse ataskaitose yra

fi isipareigojimai, susijg su rinkos kainomis, - tikr4ja verte;

kiti i iai finansiniai isipareigojimai, jq einamqjq metq dalis, trumpalaikiai skoliniai

lslparelgo. mai, nesusijg su rinkos kainomis, - amortizuota savikaina;

ki trumpalaikiai finansiniai isipareigoj imai - isigij imo savikaina.

Fi iniq isipareigojimq, susijusiq su rinkos kainomis, Institucija neturi.

I tucija nura5o iii apskaitos registry finansini isipareigojim4 ar jo dali tik tada, kai

ivykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti.

I i finansiniq isipareigojimq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos IlgalaiLkiq ir
trumpalaikiq igoj imq aps;kaitos tvarkos apraSe.

Finansavimo sumos

vimo sumos - Institucijos i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq, kitq i5tekliq

fondq, Euro S4jungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq, uZsienio valstybiq ir organizacijq,

kitq Saltiniq

nustatytiems

Finansavimo

gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skiti Institucijos nuostaLtuose

ikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms igyvenidinti.
mos apima ir Institucijos gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 turt4 pavedimams

vykdy'ti, ki leSas Institucijos i5laidoms dengti ir kaip paranrq gaut4firt1

ir gautinos finansavimo sumos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje kaip

turtas ir kaip inansavimo sunros, jeigu jos atitinka Siuos kriterijus:

imo sumq garrejas ultlkrina, kad tenkinamos finansavimo sumrl davejo jam

nustatytos lygos finansavimo sumoms gauti;

yra fi imo sumq davejo sprendimq ar kitq ra5ti5kq irodymq, kad finansavimo sumos

bus suteik ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;

mo sumq dydis gali bflti patikimai ivertintas.
tybes biudZeto asignavimai pripaZistami gautinomis finansavimo sumomis, tik

teises aktq afta tvarka perteikus parai5k4 gauti finansavimo sumas, jei yra tenkinami punkte

auk5diau nu yti kriterijai.

Jei patiriamos s4naudos, kurios bus finansuojamos i5 numatytq finansavimo Salltiniq,

net kai fi vimo sumos dar ndra gautos ir parai5ka joms nepateikta, bet yra tenkinamr

auk5diau kti finansavimo sumq pripaZinimo kriterijai, pripaZistamos finansavimo pajarnos ir
sukauptos fi
gautinq sum

imo pajam.os, kurios parodomos hnansines bukles ataskaitoje prie sukauptq

imo sumosr (gautinos arba gautos) yra skirstomos i:
finansavi

12

lkitai Saliai arba pasikeisti finansinemis priemondmis su kita Salimi galimai sau

s4lygomis)

inio pripaZinimo metu f,rnansiniai isipareigojimai, i5skyrus finansinius

kurie paskes;nio ivertinimo metu ivertinami amortizuota savikaina ir kuriq
nebuvo gautil pinigq, yra vertinami isigijimo savikaina. Su sandoriq sudaLrymu

sumas nepinig;iniam turtui isigyti;
sumas kitos i5laidoms.

Po

imo sumosi nepiniginiam turtui isigyti gali buti registruojamos nemokarnai ar

uZ simboling

arba gavus pi
kain4, gavus ilgalaiki materialqji ar nematerialqji turt4, biologini turtq ar atsiargas
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vimo sumos kitoms iSlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotamio i5laridoms
(negautoms

laikomos vi
iamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms i5laidorns yra
likusios finans avimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.

imo sum()s arba jq dalis pripaZistamos finansavimo pajamomis
laikotarpiais, riais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.

iems vieSojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos
s4naudoms - tokiu atveju yra maZinamos gautos finansavimo sumos

perduotos finansavimo sumos.

s ne vieiioio sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos

s4naudos, kartu pripaZistant finansavimo, kurisregistruoj kaip Instituciios finansavimo

buvo skirtas tikslui, pajamas.

I
registruoja

itucija, perduodama finansavimo sumas ne vie5ojo sektoriaus subjek.tams,

uotas finansavimo sumas, Siais atvejais:

subjek

perduoda savrc turt4, isigyt4 i5 frnansavimo sumq, ne vieSojo sektoriaus

, kai del to registruojama kito vie5ojo sektoriaus subjekto investicija taikant
nuosavy

turt4, isi

finansavimo sulnos perduodamos per tarpinink4, t. y. kai Institucija perduoda savo

q i5 finansavim,c sumq, ne vieSojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja vie5ojo
sektoriaus ubjektus.

ems vie5ojo arbra ne vieSojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos,
uZ kuriq jim4 finansiavimo sumrl gavejas teises aktq nustatyta tvarka turi atsiskaityti
Institucijai, i struoj amo s kaiip i 5 ankstiniai apmokej im ai arba ateinandiq I aikotarpiq s 4nauclo s.

ija, gautas finansavimo sumas ar turt4 i5 kito vieSojo sektoriaus subjekto per

tarpinink4, itoje registruroja turt4 ir gautas finansavimo sumas pagal pirmini finansavimo

sumq Saltini, inurodo tarpininkas arba finansavimo sumrl davejas.

tais

yra
ir

tucijos finansiniq ataskaitq rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal

Itini ir tiksling paskirti.

I i finansavimo sumq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos FinanszLvimo

sumq apskai tvarkos apra5e,.

Pajamos

In

hnansavimo

fikines

paJamomls

pajamq uZdi

Saltinius ir
investicine

Institucijos

Institucijos

administravi

biudLetq ir

ijusios s4naudos.

.itucijos pagrinclines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant

ijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatytq valstybes funkcijq atlikim4 ir jai
pavestq p q vykdym4.

nepagrinding

tucijos nepagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant

eikl4.

P q apskaitai taikomas kaupimo principas.

vimo pajamors pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra padaromos su Siomis

pajamos pripaZistamos, kai tiketina, kad bus gauta su sandoriu susijusi

pajamq sum4 ir kai galima patikimai ivertinti suekonomind uda, kai galima patikimai ivertinti
irnu susijusias s4naudas.

unavimo pajamos veiklos rezultatq ataskaitoje parodomos pagal finansaLvimo

(pagrindine veikla, finansine irI veiklos, kuriai priskiriamos pajamos, tip4
la arba kita velikla).

is laikomas tik Institucijos gaunamos ekonomines naudos padidejimas.

imomis nepripaZistamos trediqjq asmenq vardu surinktos sumos, nes tai ndra

ekonornind nauda. Kai Instituciia yra atsakinga uL, tam tikru sumu

ir surinkim4, tadiau teises aktq nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas i
uri teises Siq sumq ar jq dalies atgauti t4 pati ar vdlesniais ataskaitiniais



laikotarpiais,

I4

kios sumos ar jq dalis nera Institucijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip
etinos sumos.gautinos ir

os registruojamos apskaitoje ir rodomos finansin6se ataskaitose t4 ataskaitini

paslaugos, parduodamaslaikotarpi, yra uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos vie5osios, kitos

turtas ar kt., iklausomai nuo pinigq gavimo momento.

Pa ivertinamos ir finansinese ataskaitose rodomos tikr4ja verte.
I i pajamq apsl<aitos tvarka yra nurodl'ta Institucijos Pajamq apskaitos tvarkos

apra5e ir Fi ines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apra5e.

S4naudos

itucijos pagrindines veiklos sEraudoms priskiriamos s4naudos, patirtos, vykdant
nuostatuose nustatytq valstybes funkcijq atlikim4 ir jailkines Ljas, apimandias pagrindiniq

pavestq q vykdym4.

Ins

nepagrinding

itucijos kitos veiklos s4naudoms priskiriamos sQnaudos, atsirandandios, vy.kdant

ik14.

apskaitcrje pripaZistamos,

Pa

Ins

is pripaZjistama tik ta ankstesniqjq ir ataskaitinio laikotarpiq iSlaidq dalis,

kuri tenka ataskaitini laikotarpi uZdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems isipareigojimams.
ISlaidos, ski pajamoms uZdirbti bUsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir
pateikiamos

laikotarpiais.

nansindse atasrkaitose kaip turtas ir pripaZistamos s4naudomis bflsimaisiais

principais

neatsiZvel

susieti su

ataskaitiniais

patirtos.

Tais

nauda ir

su turto

ataskaitiniu laikotarpiu, kai

vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo

uZdirbamos su jomis susijusios pajamos,

I pinigq i5leidimo laik4.

atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq

rkredirtr pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines

ikotarpiais, Sios iSlaidos pripaZistamos s4naudomis t4 patj

vejais, kai Insl;itucijos s4naudas kompensuoja tredioji Salis, pripaZintos s4naudos

ji dalis rizikos perduodama nuomininkur;

rna yra laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turt4 nuomininkui, didZioji dalis

nuomotojui.

neimanoma tiesiogiai

naudos ateinanciais

laikotarpi, kada buvo

k,omPensacijos suma.

audos ivertinamos tikr4ja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais

arba jq ekvi lentais, s4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigq ;rba jq

ekvivalentq
numatytas

(neiskaitan,t i j+ atgautino pridetines vertes mokesdio). Tais atvejais, kai

kaitymo laiko,tarpis ilgesnis nei 1 m. ir paltkanos ndra i5skirtos i5 bendros

moketinos s

. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo, nusidevejimo ir pan. s4naudos).

I

apraSe ir Fi

i s4naudq apskaitos tvarka yra nurodya Institucijos S4naudq apskaitos tvarkos

sines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apra5e.

Finansind nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma

rnos sutartims taikomas turinio vir5enybes prie5 form4 principas. Ar nuoma bus

nuo sutarties formos. o nuo ios turiniolaikoma veik nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne

ir ekonomind

rnos sandoriai grupuojami i veiklos nuomos ar finansines nuomos (lizingo)

kiek turto nuosavybes teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojuisandorius, giant itai,
ir kiek nuomi

yra laikoma finansine nuoma, jei i5 esmes visa su turto nuosavybe susijusi

v'ybe susijusios rrizikos ir naudos ne perduodama nuomininkui, o lieka
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inds nuomos atveju apskaitoje registruojamas isigytas ilgalaikis materialusis

turtas arba rialusis turtas. Jeigu nuomos sutartyje nurodytos paliikanos reik5mingai

skiriasi nuo rinkos pal[kanq nofinos arba nera nurodytos, turto isigijimo savikaina

apskaidiuoj diskontuojantlvis4 sutartyje nurodyt4 imokq sum4 iki dabartines vertes, taikant
apskaidiuotq

apskaidiuotai

prallkanq normi+ sutarties sudarymo momentu. Turto isigijimo savikaina lygi

ilgalaikio
i nansinio isipareigoj imo amortizuotai savikainai. Finansinds nuomos biidu isigyto
:rialiojo turto rruddvimoji verte (nematerialiojo turto atveju - amortizuojamoji

verte) paski per vis4jo naudingo tamavimo laik4.
Tu

patys princi
apskaitai.

ines nuomos atveju apskaitoje registruojamos finansines nuomos imokos yra
padalijamos, Sr;kiriant turto l'er'tds dengimo sum4, pahkanas ir kitas imokas (kompensuotinas
nuomos s neapibreZtus nuomos mokesdius ir pan., jei jie yra numatlti finansines nuomos

kanos priskiriamos finansines ir investicines veiklos s4naudoms ir apskaitoje
kaupimo principu, t. y. registruojamos t4 ataskaitini laikotarpi, uL. kuri

sutartyje). P

registruoj

apskaidiuoj moketinos parltikanos.

los nuomos atveJu nuomos

, isigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sandorius, apskaitai yra taikomi tie
kaip ir principai, taikomi ilgalaikio materialiojo turto arba nematerialiojo turto

imokos pagal nuomos sutarti yra registruojamos

metodu) per nuomos laikotarpi ir priskiriamos

tucija turi isipareigojim4 (teising prievolg arba neatSaukiam4ji pasiZadejima) del

kio;

ybe, kad isipareigojim4 reikes padengti turtu, yra didesne uZ tikimybg, kad

igojimo suma gali bflti

s4naudos toJtygiai (tiesiniu

il<los sanaudoms.

Sandoriai uZsienio valiuta

uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal

sandorio di galiojusi Lieturros banko skelbiam4 uZsienio valiutos kurs4. Pelnas ir nuostoliai i5

sandoriq enio valiuta br:i i5 uZsienio valiuta i5reik5to turto ir isipareigojimq likudiq
dien4 yra regir;truojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar s4naudqperkainojimo

s4skaitose. ilklos rezultatq ataskaitoje atlikta tokiq pajamq ir s4naudq tarpusavio iskaita ir
parodytas tik rskaidiavimo clel valiutos kursq pokydiq rezultatas.

V
parduodant)

s4naudos.

V

iuLtos kurso ir rraliutos keitimo kurso skirtumas, susidargs, keidiant (perkant ar

iut4, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip pagrindines veiklos kitos

iuLtiniq straipsniq likudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos

skelbiam4 Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uZsienio valiutos santyki.

i sandoriq uZsrienio valiuta apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansines

veiklos pajamr+ ir s4naudq apskaitos tvarkos apraSe.

Atid6jiniai

pripaZistami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus Siuos

apskaitoje

pagrindines

A
pripaZinimo

In
buvusio i

Jei mamos ne vtsos s10s

susijusi su ina sumoketi suma

patikimai ivertinta.
s4lygos, atidejiniai nera pripaLfstami, o informacija apie

neaplbreLtqi isipareigojim4 yra pateikiama finansinitl
ataskaitu ai5k nimajame ra5te.

Ati :jiniais pripaZistami tik tie isipareigojimai, kurie susijg su buvusiais ivykiais.
Atidejiniais

veikla.

ipaZistami numatomi biisimi nuostoliai ar iSlaidos, susijg su Institucijos busima
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Atid0jinio
sutartimis,

dengti nerei

finansines

ija pripaZista atidejinio sum4, atsiZvelgdama i labiausiai tiketin4 dabartiniam
i padengti reilkalingq i5laidq sum4 paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4.

m10s dydis nustatomas, remiantis pana5ios veiklos patirtimi, pasiraiytomis
inntais teises aktais, ekspertq i5vadomis, poataskaitiniais ivykiais ir pan.

ar atidejinio s,uma sumaZdjo, atidejiniai panaikinami arba sumaZinami, maLinant
les ataskaitos straipsniq,,Ilgalaikiai atidejiniai" arba,,Ilgalaikiq atidejiniq

elnamrurl me dalis ir trumpalaikiai atidejiniai" sumas.

il
tiksliausiai

ivertinim4.

laikiai atidejiniai diskontuojami iki dabartines jq vertds. Taikoma diskonto norrna,
i dabartines pinigq vertes ir isipareigojimui bUdingos rizikos rinkos

S

pr

Par ing kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4 atidejiniai perZiurimi ir jq verte
koreguoj atsiZvelgiant i nLaujus ivykius ir aplinkybes. Jei paai5keja, kad isipareigojimq turtu

igojimui padengti reikalingq i5laidq suma;

arikiai atidejiniai amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tiketina
ui padengti reiikalingq i5laidq suma).

i atidejiniq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucij os Atidej iniq, neapibreZtqjq

ir apskaitos klaidq taisymo apskaitosneapibreZtojo turto, poataskaitiniq ivykiqlslparelgoJ
tvarkos a

s4skaitose.

ibreZtieji isipareigojimai ir neaprbreLtasis turtas nerodomi nei finansines bfkles
ataskaitoje,

ra5te. Kai tik

rgoJ

I5s

lslpare

veiklos rezultatq ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama aiSkinamajame

ybe yra labai naLa. kad reikes panaudoti turt4 isipareigojimui padengti arba kad

ataskaitinio laikotarpio paskuting dien4, siekiant uZtikrinti, kad pasikeitimai bltq
isti ai5kinamajame raSte.

neapibreZtasi turtas duos Institucijai ekonomines naudos, informacija aiSkinamajame ra5te nera

pateikiama.

ija apie ne>aplbreLt4li turt4 ir isipareigojimus turi b[ti perZiurima ne rediau

nesu kiekvie

tinkamai atsk

i neapibreZtqjr+. isipareigojimq ir neapibreZtojo turto apskaitos tvarka yra

nurodya Ins

ivykir+ ir aps

tuLcijos Atidejiniq, neapibreZtqjq isipareigojimq, neapibreZtojo turto, poataskaitiniq

itos klaidq tais1,s16 apskaitos tvarkos apra5e.

Poataskaitiniai iwkiai

tinis ivykis - ivykis per laikotarpi nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio

dienos iki fi q ataskaitq rinkinio sudarymo dienos.

hnansing

kaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Institucijos
paskuting atarskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. turi itakos Institucijos finansinei

padediai ar

AtsiZvelsiant
rezultatatrrs balanso dat4), yra koreguojantieji poataskaitiniai ivykiai.

poataskaitini

jt jr+ itakos parengtoms finansindms ataskaitoms reik5mg, koreguojantieji

ivykiai yra rodomi finansines btikles, veiklos rezultatt4 ir pinigq srautq

ataskaitose.

terskaitiniai ivylciai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Institucijos

hnansing )1.i paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. Sie ivykiai parodo s4lygas,

atsiradusias paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji poataskaitiniai
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reguojantieji poataskaitiniai ivykiai apra5omi ai5kinamajame raSte, kai jie
reik5mingi.

I i poataskaitiniq ivykiq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atidejiniq,
neapibreZtqj isipareigojimq, neapibreZtojo turto, poataskaitiniq ivykiq ir apskaitos klaidq
taisymo tos tvarkos apraSe.

Apskaitos politikos keitimas

itucija pasirinktrtr apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad butq
galima palyg

kad bltq ga

i skirtingq atasrkaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia,
nustatyti Irrstitucijos finansinds bukles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq

keitimosi UAS.

A kaitos politikos keitimas finansindse ataskaitose parodomas, taikant
retrospektyvi I bld4, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada biitq buvusi

naudojama, el pakeista apskaitos politika yra pritaikoma fikinems operacijoms ir fkiniams

ivykiams nuo q atsiradimo.

:ikis, kuri daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio
informacijai

t4 ataskaitini

laikotarpio

rlarytq ankstesrriq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje

ikotarpi, kuri apskaitos politika pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio

I
VSAFAS 1

UK

isipareigojim
laikomas aps

del

jei

apskaitos po

stralpsnyJe

ataskaitinio

nera koresuo

A
informacija
panaSaus po

lslparelgoJlm

itucija pasirenka ir taiko apskaitos politik4, remdamasi nuostatomis, pateiktomis
irransiniq ataskaritq rinkiniq pateikimas".

riq operacijq ir flkiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,
finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
itos politikos keitimu.

itucijos apskaitos politika gali btiti keidiama:

SAFAS nuostatq pakeitimo;

reikalauia kiti teises aktai.

nansindse atasl<aitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos reztlJtatq ataskaitoje

itikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma

pskaitos politikos keitimo ir esminiq klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio

il,lotarpio informacija finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y.

kaitos politika gali buti keidiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradZios, nes

vienod4 apskaitos politik4vis4 ataskaitini laikotarpi turi btiti parodoma, taikant

io flkinems operacijoms ir flkiniams ivykiams.

Apskaitinig iveriiq keitimas

kaitinis ivertis remiantis prielaidomis, atsiZvelgiant i dabarting turto ir
vertg ir tikt:tin4 naud4 ar isipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis,

alaskaitos elemento vertd. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,

kinamajame ra5rLe.

naudoiamas ir isipareigoj imq vertei nustatlti.
A itiniai iverdiai naudojami, kai turto ar isipareigojimq vertds negali briti tiksliai

apskaidiuo o tik ivertintos.
kaitiniai iverdieri yra perLiirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis

alliekant ivertiniim4, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq.
A kaitinio iverdio keitimas nesusijgs su ankstesniais laikotarpiais ir nera apskaitos

klaidos tais todel buhalterineje apskaitoje registruojamas t4 ataskaitini laikotarpi, kuri

keitimas atliktas, o finansinese ataskaitose parodomas, taikant perspektyvini bud4.

siniq ataskaitqrelemento vert€s pokytis, atsiradgs del apskaitinio fverdio pokydio,

turi biiti toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo parodyta prie5

tai buvusi 5i

pateikiama ai



apskaitos

apsirikimo.

kurios praej

laikomos i5

turto vertds.

ataskaitiniq

einamojo

buvo

veiklos

koregav

neapibreZtqjq

apskaitos tv

Institucii

pagal atlie

biudZetq paj

Turtas,

segmentams

skiriami ir
Jei turto,

pagrindas y
apimandiam

biitq patei

finansinese

isipareigojim
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Apskaitos klaidq taisymas

__ klaida, kuri atsiranda del neteisingo skaidiavimo, netinkamo

neteisingo [kines operacijos ar [kinio ivykio registravimo ar del

aitos klaida

taikymo,

ine apskaitos lCaida -
io ar keliq praejusiq

mes patikimomis.

itos klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka yra didesne nei 0,25 procento

uoju ataskaitiniu laikotarpiu gali btrti pastebetos klaidos, padarytos praejusiq

neesminds klaidos taisomosrotarpiq finanLsindse ataskaitose. Ir esminds, ir
itinio I aikotarllio frnansine se ataskaito se.

q taisymo itaka finansindse ataskaitose parodoma taip:
-jei apskai klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje, kurioje

padioje veiklos rezultatqistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje

ataskaitos iluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

-jei apskai klaida esmind, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje ir parodomas

Itatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidq taisymo

itaka". Ly inamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansine informacija pateikiama tokia,

kokia bu t. y. nekoreguojama.

iminds klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama ai5kinamajame ra5te:

tos klaidq pobfldis ir ataskaitinis laikotarpis, kuri esmind klaida buvo padaryta;

ines b[kles ataskaitos straipsniams esmines apskaitos klaidos taisymas turejo

einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu i5aiSkejusi klaida, del

ataskaitiniq laikotarpiq finansinds ataskaitos negali bUti

klaidq taisymo tvarka yra nurodyta Institucijos Atidejiniq,

rreapibreZtojo turto, poataskaitiniq ivykiq ir apskaitos klaidq taislirno

esmlnill

kokiems

itakos;

pervir5i ar

suma, registruota apskaitoje ir itraukta, parodant gryneji ataskaitinio laikotarpro

eficit4.

mi apskaitos

isipareigojimq,
apra5e.

lnforrmacijos pagal segmentus atskleidimas

finansinese ataskaitose pateikiama informacija apie Siuos pirminius segmentus

valstybes funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq

q ir i5laidq klar;ifikacijoje.

imo sumos, isipareigojimai, pajamos, s4naudos ir pinigq srautai pirminiams

gal valstybes funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms vykdlti

isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir s4naudq priskyrimo segmentui

priskiriamos didZiausi4 Institucijos veiklos dalineai5kus, Sios sumos yra

lnstitucii veiklos specifika nes4lygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus, pagal kuriuos

a informaciia fi nansindse ataskaitose.

Straipsniq tarpusavio iskaitos ir palyginamieji skaiiiai

ir isipareig,ojimai, pajamos ir s4naudos bei pinigq iplaukos ir i5mokos

litose nurc,domi atskirai. Sudarant finansiniu ataskaitu rinkini, tur.lo ir

, taip pat pajamq ir s4naudq tarpusavio iskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai

konkretus V FAS reikalauja brltent tokios iskaitos.
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\FAS numatytais atvejais pajamq ir s4naudq straipsniq tarpusavio iskaita gali bfti
nsindse ataskaitose, pateikiant tik rezultat4 (t. y. i5 pajamq atemus atitinkamas

nq arba nuostoli. PavyzdLili, rezultatas - pelnas arba nuostolis yra rodomas,

rdavus ilgalaiki turt4, keidiant uZsienio valiut4.
ginamqjq skaidiq klasifikavimas yra koreguojamas, kad atitiktq ataskaitiniq metq

III. PASTABOS

F]INANSINES BUKLES ATASKAITA

ILGALAIKIS TURTAS

is nematerialus turtas l5lr24 eur, tai:

1e programal5l,24 eur : isigijimo vertd 1210,00 eur, amortizacija 1058,76 eur

rd iranga ir jos licencija, isigijimo verte 344,83eur ir buhalterind programa,

e 1191,50 eur. r\mortizacija 1536,33 eur

doj a pilnai amortizuot4 nematerialqi i turt4, kurio isigij imo savikaina 1 5 3 6,3 3 eur.

kis materialusiis turtas (eur) :

llgalaikis

turtas

lsit

vel

pre

tmo

2iqe

NusiddvEji

mo velrtd

pradZiojt>

llgalikio

turto

lsrg|Jrmas

Pergrupavimas/

perdavimas

Nusid6vdjimas

per atask.laikot

NuraSymas

per atask

laikot.

Likutis laikotarp

MaSinos ir

lrengrnral

70 14,36 54108,51 46750,21 2116,02 61080,04

Transport

o

priemon6s

94 1 1,83 78549.6i8 6804 20 9357,95

Baldai ir

biuro

[anga

45 i2,94 38348,87 2271,00 1141,51-

1091,24

5282,80

Kitas

ilgalaikis

turtas:

Biblioteko

s fondas

56 i0,21 1980,38(pergrup

uota i5 atsargq)

58940,59

Kitas

ilg.turtas

19 2,58 1827,46 137,76 32,36

Nebaigta

statyba

33 i7,62 -33167,62

padidinta

pastato vertd

perduota 5MM

tl

Viso 30 t44,54 172834.r52 -31301,06 1 1328.98 50,27 134693.74
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Mokykla ja pilnai nudevet4 turt4 kurio fsigijimo savikaina - 69736,61 Eur.

FBA II. eiluteje ,,Kitas ilgalaikis materialus turtas ,,58972,955 eur apskaitomas ivairus

kitas i ikis materialut; turtas ,atitinkantis nurodWus 12 VSAFAS ilsalaikio turto

pnpazlrumo kriterijus ir nepriskirtas prie kitq ilgalaikio materialiojo turto grupirl. Tai

ibliotekos fondas , likutine verte 58940,59 eur , fikinis inventorius 32.36ew.mokyklos

FBA II.IO

VB gautos

sumoketa

iluteje ,,Nebaigta statyba" kaupiamos pastatq remonto i5laidos. 2017 metais i5

33000,00 eur panaudoti dirbtuviq langams pakeisti. I5 uZdirbtq leSq

7,62 eur. 2018 metai pastato verte padidinta ir perduota Svietimo ir

mokslo mi rJal

Per i laikotarpi nura5ytas ilgalaikis turtas netinkamas naudoti :Projektorius BenQ MX

s03 fsigiji vefie 4t9,95 eur, sukauptas nusidevejimas 369,68 eur Stacionarus kompiuteris

Centre .{sigijimo verte721,56 eur , sukauptas nusidevejimas 727,56 eur.

I laikotarpi gaullos leSos 45600,00 eur ilgalaikiam turtui pirkti .fsigy.tas ilgalaikis

turtas: cind krosnis ,,lF{endi Nano" 3293,33 eur, konvekcine krosnis ,,Hendi Nano"

Sejamoji SC Maria400 17303,00 eur ( i5 uZdirbtq 1e5q sumoketa II50,2l3346,13 eur

eur), Kultiv rius Grator3OO 8833,46 eur, StabdZiq stendas RHO 9013,29 eur, Hidraulinis

pakabos ti

Nebalansi

Lenovo Thi

Per ataskait

imo stendas 4f961,00 eur,

s4skaitose pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto verte 1743576,83 eur:

- pagalpana

sutartis i5 llMM gauto turto vertd 1606738,84 Eur,

sutartis i5 iiHrtU-nC gauto turto verte 1432,63 eur,

sutartis i5 iSVV-SAC gauto turto vertd 8707,32 etx

sutartis i5 Nacionalines Zemes tarnybos gauto turto verte 126698,04 eur

- pagal pan

- pagal pana

PO7 Bi ni turt4 1795,73 eur sudaro Zemes [kio produkclja , apskaitoma pasigaminimo

savikaina:: jai paseti Zien:Liniai kviediai - II,77 ha plote ( pasigaminimo savikaina 1264,30

eur) , pUd

I5 atsargq i

mas 4,34 haplcte (savikaina 531,43 eur)

iologini turt4 pe,rkelta : tr4Sos ir seklos - 8306,23 eur, detalds technikos remontui

-623,39 eur

Nuimtas

kuras-2258,81 eur.



MieZiai

36,67ha

8693,86 53,12 835 1,1 4

2r,43,47

101837,33

Laliav q, [kinio inventoriaus grupe Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai

eurais

Kuras katilines 5

751.63

1717.3r

Ukinis inventori r4r2,89

I5 biolosinio i atsargas skirtas parduoti perkelti gr[dai uL 10837,03 eur .

TRUN{PALAIKIS TURTAS

Per ataskaitini kotarpi atsargos:

- Pirktos uZ 116859,22 eur.I5 jq i5 VB leSquZ 70723,84 eur, i5 uZdirbtq pajamq leSq uZ

, i5 savivaldybes le5q 768,00 eur;

- Gautos ai 324,80 eur :paZymejimai iS VB le5q 87,50 eur ir knygos i5 kitq Saltiniq

237,30 eur;

i5 pagamintos produkcijos (grudai) 499,29 eur ir atsargq skirtq parduoti (sultys)

113,13 eur

- Parduotos:

- Nura5ytos (

- Sunaudotos

valgykla) uL, 19223,54 etx , (grtidai) 9933,23 ew.

ndal) 404,81 eur;

eikloje u1.8945;9,27 eur : i5 VB lesu ui, 64846,71

1t223844,56 , i5 Savivaldybes leSq 768,00 eur.

eur ir uZdirbtq pajamq leSq



N

P09

P

pergrupuot

1743,08 eur

balansindse

- pagalpana

-pirkto ir per

I ISankstini

ateinandiq

986,63et

ISankstinis

Permokas \

0 Per vienr

- gautinos

Tai gauti

384,37 .

nuvertejima

- sukauptar

Sukaupte

draudimo

skalbim4 -,
, kitos pasla

- kitas sat

Pl1 Pin

22

s i biologini turt4 uz 11188,43 eur ir bibliotekos fonda uZ l9g0.3g e,ur (

s vB , 237,30 i5 Ks)

r4skaitose fikinio inventoriaus verte 182698,39 eur:

dos sutartis i5 |SMM gauto turto verte 5640,22 Ew ,

luoto naudoti turto verte 177058,17 eur.

rs apmokdjimurs 1945,00 eur sudaro :

aikotarpiq s4naudos pastatq, transporto priemoniq ir kito turto draudimui

rpmokejimas uii, 2019 m spaudos prenumeratq 234,01 eur

MI 724,36 etlr

rius metus gauttin4 sum4 39856,57 eur sudaro :

;umos uZ parduotas prekes ir suteiktas paslaugas 274168 etx

ros sumos uZ moksleiviq bendrabuti 154,08eur, apgyvendinimo paslaugas

gautinq sumq nuvertejimas 263,77 eur (2014 metais pripaLintas gautinq sumrl

UAB ,,Vetrlnaf' pagal restruktDrizavimo byl4 sumaZejo 77,96 eur)

finansavimo pajamas 36743,27 eur sudaro:

; finansavimo pajamas sudaro : atostogq rezervas - 34377,20 eur, soc.

mokos - 532,33 eur., gautinos sumos uZ paslaugas : ry5io -2,03, patalynes

,68 , IT - 2,49, kvalifikacijos kelimo -2,15 , komunalinius patamavimus - 487,68

gos - 74,7I, u:Z paslaugas pagal projekt4 1260,00 ..

tinas sumas 2838,62 eur sudaro kompensuoj amos bendrabudio komunalines

ir pinigq ekvivalentai banko s4skaitose 81017 r57 eur sudaro:

S4skaitos Likutis eurais

Pajamq uZ t ikiamas paslaugas le5q likutis 68704,60

Gyventojq proc. Paramos ii4skaita 1207,37

Projekto "E Lsmus*" le5os 1 1085,6

Viso 80997,57



ZJ

Grynq pi4ig.t likutis valgyklos kasoje : 20,00 eur

FINANSA MO SUMOS

Pl2 X'inasavi sumos ir jq pokytis per ataskaitini laikotarpi detalizuojamas 20-ojo

VSAFAS 4 pri

ISIPAREI

Pt7 Trumpala isipareigojimq likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 40804,23 ertr

moketinq sumq likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 5273,10 eur , tai- Tiekej

skola paslaugas ir prekes:

- Suda santykiais srnsijg isipareigojimai 789,73 eur soc.draudimo mokestis ,

- Suka tq mok6tinq sumq likuti ataskaitinio laikotarpio pabaigai 34741,40 eur

: sukauptq iSmokq darbuotojams uZ nepanaudotas atostogas suma 26206,13

soc.draudimo ir garantinio fondo s4naudos 8171,07 eur

P18

P2l Pag

Dalinin kapital4 sudinro: LR Svietimo ir mokslo ministerij a- 0,29 eur,

Kretingos rajono savivaldybe - 0,29.I5 viso 0,58 eur

kursus.

inds veiklos kitas pajamas 13692,21eur sudaro pajamos uZ TR,SZ,SM

Lyginant su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu pajamos Lenkliai sumaZdjo , nes

tltl.

Kitos pajamos 5',1733,04 erur

Tai pajamos uZ Maitinimo paslaugas -20865,31 eur,uZ parduotus grudus - ll47l,l7 eur

,dokumentq dublikatus -2249,98 eur, moksleiviq apgyvendinimo paslaugas -,teisiq pakeiti

1733,58 eur endinimo ir kitas paslaugas - 18007,00 eur , uZ parduot4 metal4 - 3406,00 eur

Lyginant su

pajamos,ga

praejusiu ataskzLitinru

uZ. apgyvenclinimo

laikotarpiu kitos veiklos pajamos padidejo , nes padidejo

paslaug4.

P22 Pagrin veiklos s4naudos -939987,93 eur



P23

Direktore

Vw. buhaltere

24

iskaidiuotas darbo uZmokestis - 550237,06 eur, soc.draudimo mokestis -
4404,87 eur , stipendijos 36100,00 eur.

veiklos sqnaudos 72528111eur : Darbo uZmokestis - 10420.47 eur.

Soc.draudi mokestis - 4121,32 eur , IT nusidevejimas -2621,84 elur ,Nurasymai - 81,54 eur

Sunaudotu q savikaina -39239,15 eur, Kitq paslaugq s4naudos - 16043,79 ew

6s ir investicinds veiklos pajamos ir s4naudos :

- UAB ,,Enefif'priskaidiuoti delspinigiai 6,31 etx ui, laiku neapmokdtas

paslaugas ir MI delspinigiu 5,76 ettr.

Per 2018 apskaitiniai iverdiai keidiami nebuvo, neapibreZtqjq isipareigojimq ir

nera, reikSnringq poataskaitiniq ivykiq mokykloje nebuvo.neapibreZto

Zita Mockiene

Jurate Jokniene



VieSoji

asmenq re

(8 44s) 7e

pagrindines

fstaigos l
jsteigta 200

{staigos dal

raJono savl

buvo 0,29

asoclacuos

gruodZio 3 I

statiniai, ku

sporto ir ak

praktinio vai

kompiuteriai

mokyrno

vietos bDtini

mokykloje t

Zemes.

2.Mo tai dar

Mokykl vadovai:

Direk

Direk

vadybine kat TJA

201 8

Direk

koeficientas

pastoviosios

VIESOSIOS ISTAIGOS
KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS

2018 METU VETKLOS ATASKATTA

istaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla (toliau {staiga), kodas Juridiniq
rtre 190804938, adresas SodZiaus g, I c, KretingsodLiok.,LT-g7100, Kretingos r., tel.
)6, faks. (8 44:;) 79307, el.p. info@kretvm.rt. fstaigos veiklos grupe - II. Jstaigosveiklos sritis yra Svietimas, pagrindine svietimo veikla - profesinis mokymas bei
uose nurodytos kitos Svietimo veiklos rDSys, kitos ne Svietimo veiklos rusys. fstaigam' liepos 10 d" steigejas - Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo nLinisterija.
inkai yra LietuLvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Kretingos
tdybe' 2018 firLansinir-1 metq pradZioje ir pabaigoje kiekvieno daiininko i'aso verte

rq. 2006 m. fstaiigo.je ikurtas gimnazijos skyrius. [staiga 1,ra profesinio mokynao istaigtl
Lard ir Lietuvos inovatyviq profesinio rengimo istaigq asociacijos nare. 20lg m.
d' duomenimis darbuotojq skaidius buvo 77, mokiniq skaidius - 2tL F,astatai ir
e naudojami Jstaigos pagrindinems funkcijoms vykdyti, yra mokomasis korpusas su
saldmis, mechaLnines dirbtuves ir ganLai, katiline, valgykla, B kategorijos r,,air.uoto.jq
Lvimo aikstele' Visq 23 teorijos mokymo kabinetq mokytojq darbo vietos aprDpintos
ir multimedia projektoriais, 3-juose kabinetuose yra interaktyvios lentos. 3 praktinio
ra.toliju mokytojq darbo vietos aprDpintos kompiuteriais. praktinio mokyrno dar.bo

usia iranga yra aprDpintos, tadiau didZioii dalis - moraliSkai pasenusi. Nuo 2013 metq
komas elektroninis dienynas. Pagal panaudos sutarti mokykla dirba 56 ha valstybines

re - zita Mockiene, dirba r-iuo 2012 m. spalio 31 d., III vadybine kategorija.
riaus pavaduotrlja ugdymui - Rita Andrijauskiene, dirba nuo 2015 m. kovo 

..24 d.,III

vadovq atlyginimai:

res pastoviosios dalies tarnybinio atlyginimo koeflcientas - 10,5, kintamosios clalies
proc., mdnesinis atll,ginimas 1641,675 eurq. Direktoriaus pavaduoto.ios ugdymui
ies tarnybinio atlyginimo koeficientas 9,45, Menesinis atlyginimas _ 1271,.r3 eur.



Buvo skirt

dalies tarn

vienkartine

)) Bendr

2.3. Mokytc

{staigoje dir
13 bendrojo

l5 profesijo

mokytojai

profesijos

profesijos

kvalifikaci

pateikiama

lentele, Infl

vienkartine 300 eurq premi-

binio atlyginimo koeficientas
300 eurq premija.

darbuotojq skajdius 201g.12. :

ai:

ra:

"rgdymo dalykq mokytojq;
mokytojq.

Visi bendrojo ugdymo dal
ri aukSt4ji arba specialqji vid
rkytoja Aleksandro Stulginsl
rkologij4. 2018 m. vienas prol
kategorij4. Informacija api

tenteleje

rmacija apie mokytojus

a. Direktoriaus pavaduotr

8,4, mdnesinis atlyginin

77

ykq mokytojai turi auk
urini iSsilavinim4, igytq I
:io universitete baige pa1

bsijos mokytojas igijo pro
e mokytojus, jrl turimz

infrastrukturai pastovios

1138,00 eurq. Buvo ski

r.io

IAS

Stqti iSsilavinim4. profesiic

ki 1995 merq. 20lg metais
rildomq I-os studijq pakopo
fesij os mokytoj o me todinink,
rs kvalifikacines kategorija

Mokytojq sk

Neatestuotu r

lclus
Bendrojo

ugdymo

mokytojai

Profesijos

mokytojai
I5 jq suteikta k,raliilkacine-

kategorij a 2018 metais
Bendrojo

ugdymo

mokytoiai

Profesijos

mokytojai

oKyroJtl skarcius;

ytojq skaidius:
4

Atestuohr mo
l3

kvalifikacing l

turindiq vyr. n

kategorij4

turindiq moky

l1
o1 o ersperto kvalifikacing

uJu rnetoolrunkc)

ategorij4
4 3

ur(y roJ o KValllll(aclng 9 7

Jv N vcrrrrlK4ulnt) Kategolu4

gali susirasti

programos:

N

vidurinio iSsila

3

virejo, i5 kuriq
pi

programas - 3 r

rolr3.
din

okykla igyvendina mokymo programas, l
larb4 mDsq regione, 20lg_2019 m. m.

rkiniams, fgijusiems pagrindinj iSsilavinj
inimo:

IS

:urias baigus, absolventai

mokykloje vykdomos

mE ir kartu su profesij

echnikos prieZiuros vers

na I moduline programa;

ndividualizuotas pagrinc

oje mokosi 16 mokiniq;

mDsq rregione

Sios mokymo

L siekiantiems

o darbuotojo,

inio ugdymo

tos

fia

OS

I

]S

io

}S



Jnformacija

skaidiq j

vykdomos

2 lentele' 2018-2019 m'm i mokykl4 priimti 68 pirmakursiai. 2018-2t"ot9 m.m.rfesinio mokyrno programos

bei rodikliai

Turintiems vidurini issilavinim4 - 1 metq trukmes logisto ekspeditoriaus.
apie vykdomas pirminio profesinio mokymo programas ir mokiniq

pateikiama 2 lenteleje.

strateginio planavimo sritis - Ugdymo(si) rezultatai: mokiniq paZangumo ir

_llTi; 
t:kiniq paZangumas, lyginant su praeiusiais mokslo metais, pagerejo 3 proc.

pasiekimq ge

Informacija ie mokiniq paZangumo rezultatus pateikiama 3 lenteleje.

3 lentele. Mo niq paZangumars

Programos vadinimas
Valstybinis

kodas

Mokiniq skaidius 20 1 9.0 1 
^0 

1 fmones, kurioje

vykdoma pameistriq

praktinio mokymo

dalis, jei vyl.rdoma

pameistryster,

pavadinimasr

IS j,+

pameistriq

IS j,l
turindiq

specialiqjq

ugdymosi

poreikiq
Automobili

330071606

Automobili

mokymo m

programa

mechaniko

\443071604

Technikos

3,30011612
Antano Duoblio Dkis

Vaidoto GelZinio

Dkis
Virejo moky

programa 330101306
UAB ,,DELI\No..
UAB,,PajDrio

gabija"
Virejo moky

programa 2r710130r

M;,43t01302

itoriaus
4,+0041716

Mokslo metai

Programa
2017-2018 m.m. 2016-2017 m.m. Pokytis lyginant sur

2016-2017 m.m.PaZangumas proc.
Vidurinio ymo programa



- 5,26balo

pagerejo 5

pateikiama

4 lentele.

pagerejo I p
t.y. 47 proc.

brandos

vidurkis 25

mokiniq, t.y.

lenteleje.

5 lentele. V

lenteleje.

kykliniq brandos egzaminq rezultatq suvestind

valstybiniq brandos egzaminq rezultarai, lyginant su praejusiais mokslo metais,
tc' 2018 metais is 68 abiturientq laikyti valstybinius brandos egzaminus pasir:inko 32,
Je to' 2018 metais mokiniai rinkosi istorijos lietuviq kalbos ir literatgro, uulr,yuir.iu,
ninus, kuriq an-l:stesniais metais nesirinkdavo. valstybiniq brandos egzaminq rezultatq
balai.

Mokiniq vidurinio ugdymo paZangumo vidurkis: 20lg metais - 5,4 baro,z0l7 metais

Mokykliniq brandos egzaminq rczurtatai,lyginant su praejusiais mokslo mei.ais

i^t:.lili.cija 
apie mokiniq mokvkliniq brandos egzamin4pasirinkim4, islaikym4

017 metais i5 85 abitwientq laikyti valstybinius brandos egzaminus pasirinko
5,2 proc. valst'ybiniq brandos egzaminq rezultatq vidurkis 27 .9 baIo.
Intormacija apie valstybiniq brandos egzaminq pasirinkim4, islaikymE pateikiama

ybiniq brandos egzaminq rezultatq suvestine

'idurinio 
iSsilavinimo igijimas, lyginant su praejusiais mokslo metais, pagere.io

ija apie vidurinio issilavinimo isigijim4 pateikiama 6 lenteleie.

2018 metai 2017 metai

ISlaike ISlaike

Lietuvi

literatI

2018 metai 2017 metai

ISlaike
iSlaike

(proc.)
Anglq kalba

Matematika

Biologija

Lietuviq k. ir

Istorija

proc, Inform



Dvyliktokq

skaidius

2017-2018

m. m.

pabaigo.je

Brandos 
J B.andos

atestatus I atestatus

gavusiq 
I gavusiq

mokiniq 
I mokiniq

skaidius 
I dalis (proc.)

2018 m. I zOtg m.

Dvyliktokq

skaidius

2016-2017

m. m.

pabaigoje

Brandos

atestatus

gavusiq

mokiniq

skaidius

2018 m.

Brandos

atestatus

gavusiq

mokiniq dalis

(proc.)

2017 m.

Pokytis

lyginant

su 201 7

rrLetais

2017-2018 m. m. ry
CN

=

ofr

U)

)

-
t-r

(..l
I

a-

a

Pokytis

(proc.)

lyginant su

20r6-2011

m. m.

(n

-
)o

a

-
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o!
LCJ

.vn
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>qJ
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-
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ISbraukta iS okiniq s4raSq iS viso

I5 iq:

Del vaikq au

Del pamokq

I5vyko iuZsie

{sidarbino

6 lentele. durinio iSsilavinimo isigij imas;,

savo vaiko mokymuisi, prasta tevq socialine padetis, rySio ,, ,uuo

problema islieka mokiniq lankomumas. 20r 7rz0rgm.m. prareisrq
Lam mokini4 yra 2g4. pagrindines prieZastys; mokiniq motyvacijos

pamokq skaidius,

stoka, tevq

vaikais nebuvimas.

tenkantis vi

Dalis mokin

Pamok

del kuriq

i5 mokiniq

7 lentele.

2 stra

stipendijos,

,,nubyrejimas"

ginio pianavimo sritis - Mokiniq skatinimas ir pagalba mokiniui. Diferencijucrjamos

'kamos materialines pa5alpos sunkiai besiverdiantiems mokiniams, nuperkama
praktinio mok

papildomi mo

mokykl4 ir i5 j

mo apranga. Mokiniai ul gyve:nim4 bendrabutyje moka po 3,g eurq/men. Jokie

::::T::iaidiuojami. 
Pagal s,tarti su Kretingos rajono savivaldybe mokiniai j

mokyklos pat

rs Kretingos autobuso parko autobusais vaLiuo.ianemokamai. Keliones islaidas pagal
ktus mokiniq s4raSus apmoka Kretingos rajono savivaldybe.



Mokiniams

Kretingos a

Geriausiai r

Kaun4.

3 str

aplinkos ge

jgyvendinta

turini ir igy.
vis4 gyvenir

Tavo Zvilgs;

galimybes a

4 stri

reglamentuo

2018 m. bail

Informacija

8 lentele. 20

gyvenantiems rnokyklos bendrabutyje ir namo vaZiuojantiems namo tik sava'tga
ttobuso parko autobusais, keliones islaidas, kompensuoja mokykla.
tokykl4 lankandiai grupei mokiniq velykinirl atostogq metu organizuota kelio'e I

tteginio planavirno sritis - Ugclymo(si) procesq kokybes tobulinimas bei edukacir
inimas' vestos integruotos pamokos kitose erdvdse, integruota i ugdymo turinf ir
sveikatos ir lyti3ikumo ugdym. bei rengimo seimai programa. Integruota i ugcrym
endinta vidurinio ugdymo etnines kultr-rros bendroji progru-u, vykdoma mok.ym<
I4 programa' mokiniq dalyvav;imas tarptautiniuose ir lespublikiniuose (pvz , icty
is, Bebras ir kt), pamokq stebe:sena ir-mokytoiq dalijimasis gerqapatirtimi. paga
rauj inama infrar;trukflrra, iren6Jimai.
teginio planavimo sritis - valclymo ir vadovavimo tobulinimas. veiklos,
andiq dokumentq savalaikis paruoSimas, atnaujinimas.
iamuosiuose kursuose mokesi 134 mokiniai, kvalifikaciy4 igijo r2g mokiniai.
pie kompetencijq vertinim4 pateikiama g lenteleie.

8 m. kompetencijq vertinimo tezultatai

Eil,

Nr.

Mokyr

pavadi.

o programos

imas, valstybinis kodas

Baigiamo.jo

kurso

m,ckiniq

skaidius

I5 jq dalyvavo kompeten.lLl.l

vertinime ir jgiio kvalifikaciia

Mokiniq

skaidius

JU

"

11

-l)

Proc.

Kvalifikacijos

ivertinimo
vidurkis

I Autom

33007 1

biliq mechaniko,

;06 JZ o.4ta 6,9

2. Logisto

330041

:kspeditoriaus,

04 18 100 7,0

3. Technil

darbuot

rs prieZiDros verslo

,jo, 330071612 t2 92

OA/a

X{')"
4 Virejo, 30101306 t6 8,0
5. Virejo, r 7101301 L2 12 r00

89

6,4
6 Dekorat

verslo d

'vinio apZeldinirno

rbuotojo, 4008f21f l9 I7 8,9

7 Suvirint jo,440071502
25 25 r00

I5 viso
134 r28 83

2018 metais n

i auk5t4sias m

5 stratr

tarptautiniai rr

mokyklos veil

Atnaujintos be

sutartys. Daly,

tkykl4 baigg 10_l mokiniai isidarbino pal
kyklas, 10 i5vyl:o i uZsieni

;inio planavimo sritis - Visuornenes infc
iai. Bendradarbiavimas su kitomis mokl
tr, straipsniai ZirLiasklaidoje ir internetine
dradarbiavimo r;utartys su socialiniais ni
.vimas tarptautiniuose projektrrose.

3al special

)rmavlmas,

'mo istaigo
,je erdveje,

utneriais, s

,bg, kas sudaro 89 proc., 2i is

rySiai su socialiniais partrLeri

mis, vie5inant ir reprezentuo.j

socialiniuose tinkluose.

udarytos naujos pameistryste S

galiais nr:

LCINCS

ir

/mo

mosi

)lympis,

sal

to.jo

ais,

ant
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Mokykla te

pagristas n:

Lenkijos ja

tarptautiniu

projektuose

9 lentele. D

ke projekt4 ir gavo 5542g eurq finansavim4 Erasmus * programas projektui ,,Darburkymas - siandi,;ninio prol-esirLio mokymo kelias,,. raip paiigyvendino Lietu.,,ros _
nimo mainq forLdo projekt4 ,,srveikas as - sveikas pasaulis,,. 201 g metais
rse projektuose dalyvavo 35 asmenys, 2017 metais - 10. Infbrmacija apie dalyvavir
20 1 8 pateikiama 9 lenteleje.

lyvavimas tarptrautiniuose pro j ektuose
trir I

fr" I 
erojel to pavadinimas I 

Priimandioji

I salis

Dalyviai

I Eras II

,,Darb

Siandi

kelias'

rs+ programa

Lpagristas mokymas -
ninio profesinio mokymo

z\ustrija

.Austrija

'Vokietija

I vadovas, 1 profesijos mokytojas,
(1 savaite)

6 mokiniai: 4 virejo, 2 technikos
prieZiDros verslo darbuotoj o

mokymo programq mokiniai.(4
savaites)

6 mokiniai: 2 virejo,4 automobiliq
mechaniko mnkv-^ nrn dro,-^d

2. Lietuv

fbndas

pasault

s-Lenkijos jaunimo mainq

,Sveikas aS - sveikas
:l"

Lietuva 1'ro.;ektas vyko mDsq mokykloje:.

I savaites projekto veiklose dal.,/vavo

8 mokiniai ir 2 grupes vadovai iS

Lenki.jos bei 8 mokiniai ir 2 gruLpes

vadovai iS Lenkijos.
3 Partnet

profesi

Erasmr

,,Profer

per tartr

ai V5{ TelSiq regioninio

io mokymo centro

i+ programos projekte

niq gebej imq tobulinimas

.auting patilti"

\/okietija L automoblhq mechaniko mokymo
programos mokiniai (4 savaites)

4. Partner

rengim

prograr

,,Burok

il VSi Kelmes profesinio

centro Erasmus*

os projekte

lis valdo"

Vokietija

Lenkija

Austrija

J vlrejo moJ<ymo programos

mokines.

2 virejo mokymo programos

mokiniai.

1 virejo mokymo programos molkine.
(staZuotes trukme - 4 savaites)

5. Partneri

projekte

,,Tarpta

modulir

progran

Li If ,,Erasmus plius"

tine patirtis pereinant prie

)s virejo mokymo

rs igyvendinimo"

Pr:anclzija

Italija

Italija

I vrre.;o mokymo programos

absolventas.

1 virejo mokymo programos

absolvente.

2 profesijos mokytojos

6 strat

Buvo atliktas

visi mokytoja

ginio planavimo sritis - Mokyklos prestiZo
eiklos kokybes isivertinimo tgstinumas Kv
ir mokyklos adrninistracii a.

r personalo kornpetencijq didinimas.
Llilikacij4 tobulino ir paZymejimus gav

mq



us ir siDlymus,ll0lg m.

klause seminarus:

6 I. trukmes ,,Pamokos kokybes samprata kaitos procese,,. Mokymus vykde Krr:tingosrajono Svie mo centras.

planq, atsiZvelgiant 
l mokytojq ir kitq pedagoginiq darbuoto.jq

buvo ke,liama kvalifikacija. Mokiniq utortogq-_.,u uirl '
I kvalifikacijos kelimo

trukmes 
"Emocinis intelektas bei psichologinis atsparumas asmeniniame gyvenime irrus vykde Kretingos rajono Svietimo cenffas.

;:;1|1::,1n:l11rll 
jrr':':l'-:t p si cho aktyviql q medZiagq vartoj imo prevenc ij o s

fesi j os mokytojos kele kvaliflkaciia ilgalaikiuose mokymuose pagal proj ekt4
technologijq tendencijas apgyvendinimo ir

ir projektuose pagal savo mokomEjj dalyka,

,,Profesijos kytoj q komperencij q, arliepiandiq

svrettmas

o 201

lanke - 86 m

. 2017

34 ploc, nuo
ugdymo bDreliai, Juos lanke

6.D avt

dien vtma

2018

ir aplinkiniq

pageidavi

mokytojai

6

darbe. M

8

program4

3n-r

6v il;';r'^;#];
Pamoka be itarnpos su skrrti'lg4 motyvacii4 turindiais -okirrruiiniais. Mokymus'vykdeMokyklq to hnimo centras.

maitinimo laugq bei rurizmo srityje.,.

ojai kele kvalilhkacij 4 seminaruose

efo

2019 m. m., m.kykloje veike ri0 nefbrrnalio.io svierimo ugdymo blreriq. juos
kiniai, kas sudaro 39,44 proc .,,,isq 

besimokandiuiu.
2018 m.m. mokykloje veike g neformaliojo Svietimo
visq besimokaniliqjrl

' geguZes 4 j' vyko, jau tradioine tapusi, Atvirq durq diena. Joje apsilankg Kretingos
onq 10 - 12 klasiq mokiniai buvo kviediami ,,pasimatuoti,,profbsijas.

Stu

Kaip r kiekvienais metais dalyvavorne Litexpo parodoje.
Parodoje ,,St tl::,1?],t__ 

_*.oluo:.,.,,gyvat, 
pristateme Sias mokykloje ruoSiamas programas:

dekoratyvini apZeldinimo verslo darbuotojo, program4 pristate z -otytojos il;;f;; l:virejo moky program? pristate 3 mokytojos ir 11 mokiniu.

Atvi

I Atvirq durq

mokyklos

ien4 atvykusios; mokyklos fotografavosi prie vsf Kretingos technologijos ir r,,erslo
sieneles.

Svedi

technikos pri

apZeldinimo

]s Duvo pnstatl;fss mokymo programos: vildjo, konditeno, automobiliq mechaniko,

:i:r-,:::":A.arUy3tojo, 
s.virinto.io, logisto _ ekspeditoriaus ir dekoraryvinio

Audrius Simk

mokiniai: Ryt

Norvilaite (J

ekspeditoria

rslo darbuoto-jo' Sias profesijas pristate ne tik mokyto.jai Gita-ingrida Stupelie'e,

:llilr:i:r:\t:". ir Jovita Michnioviend, bet ir siuo metu besimokanrys
Drag[nas (17a.AMv gr.), aut.mobiliq mechaniko specialybes mokinys; Erika
v gr.), virejo specialybes mokine; Gabriele Jocyte (l5LE; gr,) logisto_

metodininkas

specialybes mol'dne' Sportinials laimejimais pasidalino ir klno kultr]ros mokytolas/aldas Tuinyla.



mokykl4 ir
naudojama

perspekt

kviediami

profbsinio

737360,00

Dkio lesq

bendrabudi

lKymo progranroms flnansuol"i. kompetencijq vertinimui, kitq 1eSq ugdymui._
rq( 80 proc. skirto biudZeto)

131917,00 eurq (14,3 proc. skirrto biudZeto)
iSlaikymui - 52,+23,00.(5,7.proc. skirto biudZeto)

Informacija ie biudZeto ie5q panaudo.jim4 pateikiama l0 lenteleje.

l0 lentele, udZeto leSq panraudojimas,

018 etati

201 m. buvo skirta leSq:

mokomiesiems; vadoveliams,

metais gauta IiS le5q :

201 8

2018

S4matos strai psnio pavadinimas
Suma ( Er-rr)

2.1.LL 1.01 Darbo uZmokestis pinigais

2.1.2.1.L01 Socialinio draudimo imokos 176100
2.2,1.t.t.0 RySiq paslaugos

2.2.t.t.r.06 Transporto i5laikymas

2.2.1.1 .1.07 Aprangos ir patalynes isigijim,o iSlaidos

2.2.1.1.1.15 TI

llgalallflo materialio.jo turto r:inamasis remontas

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kelimas

a a 1 1 1 1-
L.L.I. L, I. T / EKspertrl rr Konsultantq paslarugq isigijimo iSlaidos

2.2.1.t.r.20 Komunalines paslaugos

2.2.1.t.1.21 Informaciniq technolo gtl q p.et

1a 1 1 ! 
^.L.Z. t.I. L/.J Ukinio invent<lriaus ffi irnas

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos

2.7 .3.t J.0l Darbdaviq soc:ialine parama1rirrlguis

2,8.1.1.1.01 Stipendijos

2.8.1.1 .1.02 Kitq ma5inq ir irengimq lsigJi,;o iSluid*

I5 viso:
92t700

p;roZinei literatlrai, spaudiniams i5leista l9g0 r:urq.



l0

LTO I.KA 1

3. I

euro.

.20

201

paslaugas I

Paslaugq ap

I. TRl,
2. Yalgykl

Atnaujintos

2018

viktorinoje ,,

partneriais -
Dalyvavome

Dalyvavome

Visus metus

Padeka uZ m

Padeka uL dal

Padeka uZ dal

jektas ,,Tarptautine patirtis p,ol'einant prie modulines mokymo programos., 201 g- 1-
',-0467 18- 13 5 :;4,00 eurai.
jektas ,,Darbu pagrjstas mokyrnas _ Siandieninio profesinio mokymo kelias,, Nr. 20l B_

1-LT01- 102-046695 - 421342,40 eurv.

kos i5 nacionalines mokejimo agentDros uZ paselius, seklas, zuvusf paseli 9,366,41

sln
slau

metais mokyklel gavo 71425,25 eurq pajamq., tame tarpe uz suteiktas mokymLo
692,21 eurq, uZ kitas paslaugas 57733,04 euru.

, SZ, SM traktorininkq kursai- 13692.21

pajamos- 2086:;,31

10.

3. Teisiq ke imas- 2224,75

4, UZ doku entq dublikatus- 25,23

5. Moksleiv bendrabutis- 1733,58

6. UL pard tus grrJdus- 714",7 7,17

7 . UL pardu metalo laulq- 3406,00

8. Apgyve nimo paslauga- I 8070,00

lavtm nlals b€m

2018 sudarytos 5 bendradarbiavirno sutartys su naujai socialiniais partneriais.
ys su Klaipddos turizmo m.kykla ir Klaipedos paslaugq ir verslo mokykla.

vivaldybes Kulturos bei ArclLitektur.os ir teritorif q planavimo skyriumi.
larpedos universiteto botanikos sodo renginiuose (padeka). Klaipedos universitetas.

tingos savivaldybes visuome,nes sveikatos biuro organizuotame renginyje.

mokiniq nefr

lyvavome Kretingos rajono nLokiniq savivaldos veikloje.
iniq pilieti5kumo ugdym4 ir aktyvq dalyvavim4 iniciatyvoje ,,Man rDpi., . Lietuvos

derliaus

n. dalyvavome l(retingos savi.ualdybes organizuojamuose renginiuose: ,,Rude:ns
e2018" ir amatn dienoie Krefina^o ffirr-i^:,,:^ r-.,-:-.^^^ ,-- -r2018" ir amatr-1 dienoje Kretingos muziejuje, kuriuose mokykla buvo pasiru,csusi

savo kiemeli demonstravo iv'irius amatus, plistatinej o mokiniq pagamintqprodukcii 
4.

Kretingos ra savivaldybes administracijos svietimo skyriaus pacleka uZ Lietuvos
nepriklau bes atkurimo dienos iprasminirn4, kfu'ybines ir ide.jines partnerystes bei piliertinj
solidarum4.

gos rajono savivaidybes admirListracijos Svietimo skyriaus padeka uZdalyvavimq
rotq mD5is 2078" antikorupcijosr tema.

Padeka uZ i rinio maketo sukrlrim4 i5 Savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus kartu su

aliojo Svietimo centras.

avim4 renginyje ,,Karjera 18", Kretingos Jurgio pabreZos universitetine
vavim4,,Veiksrno savaiteje be patydiq 201g,, ,,UZkresk gerumu,,.
uZ pilieting iniciatyv4, skirt4 pamineti rarptauting tolerancijos dien4,

gimnazija.

Padekos
2018
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Apie mokl

12 straipsn

2018 m, da

UZimta II r
tinklinio pi

UZimta II r,

2018 m. Kl
2018 m. Re

vaikinai uZt

2018 metar

pateikiama

11 lentele.

8m11.

<14 veikl4 ir lairrLejimus rajonirLeje spaudoje ,,pajDrio nar
L+.

yvavome Kretingos rajono mokykiq tinklinio ir futbolo
eta rajono jauniq (vaikinq) tinlklinio pirmenybese ir II v
menybese;

tu veiklos uZd+oiiu ivykdynyrs

s buvo nustatytos uZduotys 5 uZrJuotys. Apie jq pasiektr_
I lenteleje

taskaita apie20 t8 m. veiklos uZ;duodiu isyvendinima

ljienos" ir,,Svyturys,, para5

rungtynese:

ieta rajono jauniq (merginq'

nio pirmenybese.

nerginos uZeme VI viet4 o

s rezultatus informacija

Y1

Metq uZdu

(toliau -
uZduotys)

tys
Siektini

rezultalai

Kezultatq vertinimo rodikliai
(kuri :ai s vadovauj antis

vertinarma, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

L 1. Pasirer

igyvendinti

darbo apm<

]ti
rtatini

rejimq

fgyven,Cintos

etatinic darbo

apmokejimo

nuostatos

rarerLgtr teises aktai:

atnauj inta darbo apmokej imo
tvarka, parengti pedagogq

parei g1'biq apraSymai,

papildl,tos irlar pakeistos

darbuotojq darbo suranys

Nuo 201 8-09-01 preLdeta

taikyti mokytojq etarinio

darbo apmokejimo clarbo

apmokejimo tvarka pagal

parengt4 nauj4 darbo

aprnoke.jimo tvark4,

naujus mokyto.iq

pareigybiq apraSymus.

Padaryti pakeitimai

mokytojq darbo 
I

Isutartyse. 
I1.2. ULtiWi

mokym4 pa1

modulines

profesinio

programas,

atsisakant to

paties pavad

dalykiniq

programq

lt
c

nlmo

lgyvendrnamq moduliniq

programq skaidiaus dalies

nuo bi:rLdro pirminio

profesinio mokymo programrl

skaidiaus 201812019 m.m.

didejirnas, lyginant su

2017/itCt18 m.m.

2017-2018 m.m.

igyvendinta 1 moduline

programa, 2018-2011)

m.m. - 2 modulines

mokymo programos.

Mokiniai

praktiniam

mokymuLi

siundianLi i

Ne maZ|au kaip 40 praktinio

mokymo valandq pagal

atitinkarnas profesinio

mokymo pro gramas vykdoma

43 automobiliq

mechaniko ir technikos

prieZiDros verslo

darbuotojo mokymo
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Metq uzd

(toliau -
uZduotys)

Siektini

rezultatai

Rezultatq vertinirno roOttiai
(kuliais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

sektorinius

praktinio

mokymo

centrus

(sPMc)

programq mokiniams 52

val. praktinis mokymas

vyko Klaipedos

paslaugq ir verslo

mokyklos SPMC;

20 vire.jo mokymo

programos mokiniq 49

val. praktinis mokymas

vyko Klaipedos turizmo
mokyklos SPMC.

tgstinio p

mokymo

organizavi

Vykdomas

tgstinis

profesinis

mokymas

Asmenq, dalyvavusiq

tgstiniame profesiniame

mokyme 2018 metais,

skaidius

263 asmenys

Siektini rc,zultalai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)
9.1. UZtikri

modulines p

i mokym4 pagal

fesinio

isakant to paties

y,k.i"ir'+ progamq

Vykdomas modulinis

mokymas
[gyvendinamr+ modulirriu

programq skaidius 2019 -2020

m. m. (pokytis lyginant su

2018-2019 m. m.)
9.2.Diegti

mokymo fl
Dalis mokiniq mokoma

pameistryr;tes bDdu

5 proc, nuo bendro mokiniLl

9.3. Mokiniq

profesinio

metais, isid

igyt4 kvalifi

baigusiq

mo istaig4 2019

inimas, pagal

fsidarbinirnas pagal igyq
kvalifikacijA yra ne

maZesnis kaip Salies

vidurkis

Ne maZiau kaip 65 proc,

mokiniq isidarbino pagat igytq
kvalifikacij4

9.4. Suaugus

profesinio

organizavi

jq tgstinio Vykdomas tgstinis

profesinis mokymas

Asmenq, dalyvavusiq

tgstiniame profesiniame

mokyme 2019 metais, skaidius

fgyvendi
centrus, nes

12 lentele. V iklos uZduotys

I '3 uZduoti, problema iskyla su mokiniq nuveZimu i praktinio mokymo sektorinius
okykla neturi mokyklinio autotrusiuko.

s' Numatomos 2019 rnetq uzduotys pateikiamos l2 lentereie.
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Rezultatq vertinimo rodikli;
(kuriair; vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos

uZduot)rs ivykdytos)

pasiekimai ir Zllg mctu uZdaviniai

obiliq mechaniko mokymo program?,

'nant 
su 2016_2017 m.m.l,ienam rnokiniui ten_[<a 5

ant su 2016_2017 m.m.,,nubyrejimas,, sumaZdjo

okiniq patirtys,' tema ,,pamokos kokybes
e sudarytu klausimynu, parengtos ir pristatytos

rogramos projektas, taip teikeme ir gavome
rojektini bendradarbiavinr4 su kitomis

pro.j ektuose kaip partneriai

mokymo baze, kuri1mokykla pagal galimybes
q atitikti Siuolaikinius reikalavimus .rrrkr;
esio kultrlros;

a, nepakankamas rySio su mokykla palaikyrnas;

kymo programoms.

o mokymo programas:

t701, M43041701;

rslo darbuotoj o, valstybiniai kodai

kymo programas:

70t;

rslo darbuotojo, valstybinjs kodas

laseje. .

tneriais ir Kretingos rajono

vimo tarp atskirq mokyk.los grandliq;

U{duotys Siektini rezultatai

(pokytis lyginant su 20t g

metais)



I4

Toliau ak

PRIDED

2018 metq

Direktore

projektineje veikloj e.

iklos program,ts atask ai1a,2g lapaj


