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Finansinių ataskaitų forma
Finansiniųataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus apskaitos
įstatymu, VSAFAS standartais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir direktoriaus patvirtinta
apskaitos politika . Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Įskaigoje naudojama buhalterinės apskaitos programa "Stekas", bei darbo užmokesčiui apskaitai tvarkyti programa "Stekas
alga".
Finansinių ataskaitų valiuta
Apskaita vedama ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant LR nacionalinį piniginį vienetą - eurą. Metinis finansinių
ataskaitų rinkinys parengtas ir į VSAKIS pateiktas eurais ir euro centais.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas pripažįstamas ir pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Šio turto
amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu
metodu. Likvidacinė vertė - o eurų. Įstaigoje nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai
(metais), suderinus su Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu yra šie: informacijos apdorojimo programos ir techninė
dokumentacija - 1m., kitas nematerialus turtas - 2 m.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir
pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina ir yra ne mažesnė už nustatytąją minimaliąją 500
eurų turto vertę. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas, gautas iš ne viešojo sektoriaus subjekto, registruojamas jo
tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę.
IT nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu pagal IT nusidėvėjimo normatyvus. Likvidacinė vertė - o eurų.
Įstaigoje yra šios pagrindinės IT grupės:
vieno, dviejų ir daugiau aukštų pastatai - 80 m.;
kiti statiniai - 15 m.;
kitos mašinos ir įrenginiai - 20 m.;
elektriniai muzikos instrumentai - 15 m.;
sporto ir kiti įrenginiai - 10 m.;
lengvieji automobiliai - 10 m.;
autobusai - 10 m.;
gamybinis bei ūkinis inventorius ir reikmenys - 7 m.;
buitiniai prietaisai - 8 m.;
komunalinio ūkio mašinos ir įrenginiai - 7 m.;
buitinės elektrinės viryklės - 10 m.;
žolės pjovimo mašinos - 3 .;
kompiuteriai ir jų įranga - 4 m.;
ryšių įrenginiai nuo 3 iki 8 m.;
kita biuro įranga - 5 m..
Biologinis turtas
Įstaiga biologinio turto neturi.
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Finansinis turtas - turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai. Finansinis turtas skirstomi į ilgalaikį ir trumpalaikį. 2016
metais įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturėjo.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos: pinigai ir jų ekvivalentai, išankstiniai
apmokėjimai už finansinį turtą, kitas trumpalaikis finansinis turtas. Pirmą kartą pripažįstant finansinį turtą jis įvertinamas
įsigijimo savikaina. Vėliai ilgalaikiai įsipareigojimai vertinami amortizuota savikaina, o trumpalaikiai - įsigijimo savikaina.
Atsargos
Atsargos- turtas, kuris sunaudojamas per metus pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris laikomas
numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą taip pat ūkinis inventorius, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo)
savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų
mažesnė. Kai atsargos parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo
pripažįstamos atitinkamos pajamos. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos - VSS iš valstybės ar savivaldybės, kitų išteklių fondų, ES, paramos fondų ir kiti gauti arba gautini pinigai
arba kitas turtas, skirtas VSS tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo
sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms
kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais
laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Atidėjiniai
Atidėjinys - įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima
patikimai įvertinti. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę
prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti
patikimai įvertinta. Atidėjiniai peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į
naujas aplinkybes ar įvykius, kad parodytų dabartinį įvertinimą. VSS nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo
turto, tačiau neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose ir apie tai pateikiama informacija
finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamąjame rašte.
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Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o
lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos - tolygiai per nuomos
laikotarpį. Finansinės nuomos įsipareigojimai registruojami apskaitoje pasirašius veiklos nuomos sutartį pagal turto perdavimo
ir priėmimo akto datą. Finansinės nuomos įmokos registruojamos apskaitoje išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir
kitas įmokas. Nutraukus veiklos nuomos sutartį, VSS nuostoliai, susidarę dėl prievolės kompensuoti veiklos nuomos sutarties
nutraukimo išlaidas, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
Segmentai
Įstaiga apskaitą tvarko pagal socialinės apsaugos segmentą. Apie segmentą atskleidžiama tokia informacija: segmento
pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai,
pajamos, sąnaudos ir piniginiai srautai grupuojami tik pagal pirminius, t. y. veiklos segmentus ir priskiriami pagal tai, kokioms
valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Jeigu turo, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų
priskiriamo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią VSS veiklos dalį
apimančio segmento.
Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
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Kitos pajamos
VSS pajamomis laikomas tik jo ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pajamos,
išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu ekonominę naudą, kai galima patikimai
įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse
ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai
nuo pinigų gavimo momento.
Jei VSS yra atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, kaip vietinės rinkliavos, administracinės baudos,
pajamos už suteiktas paslaugas, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių
sumų ar dalies jų atgauti, tokios sumos ar jų dalis nelaikoma VSS pajamomis. Tačiau tokiu atveju VSS, atsakingas už tam tikrų
sumų administravimą ir surinkimą, registruoja ir savo finansinėse ataskaitose rodo apskaičiuotas pajamas ir į biudžetą
negrąžintinai pervestinas pajamas, ir tik šių sumų skirtumas rodo VSS ekonominės naudos padidėjimą. Jei VSS į biudžetą
pervestas pajamas turi teisę susigrąžinti, tokiu atveju pervestinos pajamos neregistruojamos ir VSS pajamos yra lygios
apskaičiuotų pajamų sumai.
Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos
ateinančiais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kada buvo patirtos. Registruojant sąnaudas apskaitoje jos
grupuojamos pagal tai, kokią VSS veiklą vykdant buvo darytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis:
pagrindinės veikos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas
nepriklauso nuo to , iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.
Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
Skolinimosi išlaidos - palūkanų ir kitos sąnaudos, kurios patiriamos skolinantis lėšas. Skolinimosi išlaidos turi būti
pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kuriuo jos patiriamos.
Operacijos užsienio valiuta
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko
skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turo ir
įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose.
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos piniginio
vieneto ir užsienio valiutos santykį.
Straipsnių tarpusavio užskaitos
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos ir sąnaudos parodomos atskirai.
Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato būtent tokias užskaitas. Tokiu būdu užskaitomos
pajamos ir sąnaudos dėl teigiamo ir neigiamo užsienio valiutos kurso pokyčio.
Kiti apskaitos principai
Pastovumo principas reikalauja, kad VSS pasirinktą apskaitos politiką taikytų nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima
palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijas. Apskaitos
politika gali būti keičiama dėl VSAFAS nuostatų pasikeitimo ir jei to reikalauja kiti teisės aktai. Apskaitos politikos keitimu
nelaikoma: naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams, kurių turinys iš esmės skiriasi nuo
ankstesnių ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių; naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms, kurių VSS iki to laiko
nevykdė ir ūkiniams įvykiams, kurių VSS iki to laiko neturėjo.
Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.
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