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2019 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiq metq FINANSINTU ATASKAITU RINKINYS
(Visos smos eurais, jei netrurod,'ta kitaip)

FINANSINES BOKLES ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS

(data)

lDi -2147414132

D/l-: -

eura$

8il.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr, Paskutina ataskaitinio

laikotarpio diena

PaskutinC prs6jusio
ataskaitinio laikotarpio

diena

I z 4 5
ILGALAIKIS TURTAS 5.341.997,45 5.354.225,10
Nematedaluis turtas P03 2.226,77 3.830,49

Pl€tros darbai

1.2 Programind iranga ir jos licencijos t.936,77 3.830,49
I.3 Kitas nematerialusis turtas 290,00 0.00
t.4 Nebaigti projektai ir isankstiniai mokdjimai
I.5 PrestiZas

II lgalaikis materialusis hrtas P04 5.339.770.68 5.348.939,04
u.I Zemd 426.380.00 386.380,00
t.2 Pastatai 4.136.190,2t 4.186.930,29

3 Infrastruktlros ir kiti statiniai 175.274,2t t95.37 5,65
t.4 Nekiho jamosios kulntros yeftybes

5 Ma5inos ir lrenginiai 5.790,26 6.804,53
I.6 Trmsporto priemon6s 0,00 0,00
1.7 Kihojamosios kultiros vertybds 436.050,53 385.363,53

8 Baldai ir biuo iranga 156.469,70 I 84.206, I I
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3.6t5,71 3.878,93
II.IO Nebaigta statyba ir i5anJrsliniai mokejimai

III lgalaikis fi nmsinis turtas 1.4s5,57
N vlireraliniai iStekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B }IOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS 97.319.r3 84.340,11
Atstrgos P08 20.t63,1'l t8.99',1,99

Strateginds t neliediamosios atsargos

t.2 MedZiagos, fuliavos ir [kinis inventorius t9.834,34 15.818.25
I.3 Nebaigta gaminti produkclja ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00 2.898,00
t.4 Pagminta produkcija, atstrgos, skirtos parduoti (perduoti) 328,83 28t,74

Ilgalaikis materialusis iI biologinis turtas, skirtas parduoti

II I5ankstiniai aprnokdjimai P09 2.239.69 ? oo) o<

ru ler vienus metus gautitros sumos Pl0 66.247.80 52.862,69
[I.l Gautinos trumpalaikes finansinds sumos

llt.2 Cautini mokesiiai ir socialines jmokos

III.3 Gautinos fi nansavimo sumos

Il.4 Gautinos smos uZ turto naudo-jim4, parduotas prekes, turtg, paslausas

II.5 Sukauptos gaullnos sumos 66.247,80 52.809,02
II.6 Kitos gautinos sumos 53,67

frumpalaikds investicijos

?inigai ir pinigq ekvivalentai Pll 8.66847 9.486,48

5.439.3 I 6,s8 5.438.565.2 I
kitame puslapyje)



Yalstybinio Kernav6s kultiirinio rezeryato direkcija, l9O7574l7,Kerniaus g. 4A, KernayCs mstl., KernayCs sen., Sirvintq r. sav.

2019 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiq metq FINANSINry ATASKAITU RINKINYS
(Visos smos eumis, jei nenurodlta kitaip)

FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODZTO 31 D. DUOMENIS (tgsinys)

Dtektodus
(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo igaliotas administracijos vadovm)

Nacionalinio bendrqjq fun-kcijrl centro pogrupio vadov€
(vuiausiasis buhalteris ft uhalteris))

Rmojus Kraujelis
(vadm ir pavard6)

Laura Unikauskiend
(Yards ir pavarde)

VISO FINANSAVIMO SUMU, JSIPAREIGONMU, CRYNOJO TURTO IR
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ValstybinioKernayCskultairitrior€rewatodirekcija, l90TST4lT,Kerniausg.4A,Kernavdsmstl.,KernsyCssen.,Sirvintqr"sav,

2019 M, GRUODZIO 3l D. pasibaigusiq metq FINANSINry ATASKAITV RINKINYS
(Visos sumos eurais,jei nenurodlta kitaip)

VEIKLOS RXZULTATV ATASKAITA
PAGAL 2OT9 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS

(data)

Pateikimo valiutq ir tik;law

Direktorius
(vieSojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo igaliotas adninistracijos vadovas)

Nacionalinio bendndrl funkcijq centro pogmpio vadove

(vyiausiasis buhalteris (buhalteris))

lD: -2147414132
DIL: -

dr
rT-

(p"."5r")

Ramojus Kraujelis
(vardas ir pavardd)

Laura Unikauskiend
--Er.drs irl"*rdt-

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

PraOjQs ataskaitinis
laikotarpis

4 t
PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS 653.0E9.06 6I9.807-t8
FINANSAVIMO PAJAMOS 587.919.96 545.790 5

Ii valstvbds biudieto 564.650.15 520.523.97
5 savivaldvbiu biudietu

IS ES- uzsienio valstubiu ir tamtautiniu orsanizaciiu l6Iu 14.007.30 3.099,20
.4 Ii kihr finansavimo laltrnil 9.262,50 13.167.34

MOKESCIU IR SOCIALINru IMOKU PAJAMOS
tII PAGRINDINES VEIKI-OS KITOS PAJAMOS 65.1 69.t 0 73.0t6.67
il.I Pagrindines veiklos kitos oaimos P21 65. t69.10 73.O16.67
Iil.2 Pervestinu i biudZeta oasindinds veiklos kitu naiamu suma

PAGRIN1}INES VEIKLOS SANAUDOS P02 -6r'7-5R0-R4 -605.744.91
DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -376.476.65 -331.133.46

TI NUSIDEVEJIMO IR AMORTITACIIOS -105.463.62 19.885.25
I KOMUNALINIU PASLAUGU IR RYSIU .28.412.92 -25.292.14
tV KOMANDIRUOCru -1.212.49 -354 5i

TRANSPORTO -5.040.58 -6.1 54.84
r'I VALIFIKACIJOS KELIMO -l 30.00
r'Il PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPI,OATAVIMO -12.342.39 -l 2.553,08
r'III NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMU
x SU{AUDOTU IR PARDUOTU ATSARGI] SAVIKAINA -29.056.53 -26.109 1

SOCIALINru ISMOKU
{I NUOMOS -1.496,E1
{It FINANSAVIMO
(III KITU PASLAUCU -R1 11R 15 -82.5 16.90(lv KITOS -900.00 -4 I () Ot)

C PAGRJNDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS 5-508-22 14.06221
t) KITOS VEIKLOS RXZULTATAS I <1,L <) -a64-07

KITOS VEIKLOS PAJAMOS P2l 641. I s t;199,44
II PEI(VES I INOs I tsIUDZE I'A KITOS VEIKLOS PAJAMOS -75.00
lll KITOS VEIKLOS SANAUDOS -2.t55.67 -2.588 5

I NANSTNES TR INVESTICINES VEIKLOS RXZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIV APSKAITOS KLAIDU
TAISYMO ITAKA
PELNO MOKESTIS

H GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES
METODO ITAKA 3.993,70 r3.r9Er0

I NUOSAVYBES METODO ITAKA
J GRYNASIS PERVIRSIS,AR DT:,F'ICITAS 3.993.70 13-lS8_20

IENKANlIS KON |ROLTUOJANCIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAZUMOS DALIAI



VALSTYBINIO KERNAVES KULTUNTNTO REZERVATO DIREKCIJA
lm. kodas 190757417, Kerniaus 4a. LT-19172 Kernave. Sirvintu rai.. tel. (8 382) 47371,47385, faksas (8 382) 47391

AISKTNAMASIS nq.srA.s pRrE 2019 M. FINANSTNIU ATASKAITU RTNKINIO

I.BENDROJI DALIS

Valstybinio Kernavds kulturinio rezervato direkcija yra vie5as juridinis asmuo turintis 4

atsiskaitom4sias s4skaitas Luminor banke ir antspaud4 su Lietuvos Valstybes herbu ir savo

pavadinimu. fstaigos buveines adresas: Kerniaus g.4a, Kernave, 19172 Sirvintq rajonas, Lietuvos

Respublika.

fstaiga yrabiudZetind, finansuojama i5 Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto.

Steigeja ir kontroliuojantis subjektas - Lietuvos Respublikos kulturos ministerija.

Pagrindine veikla: funkcineje klasifikacijoje istaiga klasifikuota ,,Kitos kulturos ir meno

istaigos" subjektq grupeje (funkcines klasifikacijos kodas - 08.02.01.08). fstaiga atlieka vie5ojo

administravimo funkcij4, vykdo muziejing ir moksling tiriamqj4 veikl4, uZtikrina Valstybinio
Kemavds kulturinio rezervato, kaip teritorinio kulturos paveldo komplekso (UNESCO pasaulio

paveldo objekto) su jame esandiomis nekilnojamosiomis ir kilnojamosiomis kult[ros vertybemis,

apsaug4 ir tvarkym4. fstaiga vykdydama veikl4 turi teisg gauti pajamq bei param4 i5 fiziniq ir
juridiniq asmenq.

fstaiga kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei filialq ir kitq strukturiniq padaliniq
neturi.

{staiga sudaro ir teikia Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq rinkini.
Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys iSreikSti piniginiais vienetais - eurais ir

centais.

2019 m. vidutinis darbuotojq skaidius istaigoje buvo29.

{stai ga vykdo nuostatuose nustatytas funkcij as.

{staigos finansine ataskaita parengta pagal 2019 metq gruodZio 31 d. duomenis.

II.APSKAITOS POLITIKA

|staigos parengtos finansines ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta VieSojo

sektoriaus atskaitomybes istatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

{staigos apskaitos politika yra patvirtinta Nacionalinio bendrqjq funkcijq centro direktoriaus
2019 m. rugpjudio 26 d. isakymu Nr.V-325. [staigos politika uLtil<rina, kad apskaitos duomenys

atitiktq kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo,

istaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais l-jame VSAFAS ,,Finansiniq
ataskaitq rinkinio pateikimas".

,.a41\

TII]T[Tru
- Jungtiniq Tautq
Svietimo, mokslo ir

kull0ros organizacija

'ffiKernavds archeolog in6 vietovd
lkaukta i Pasaulio paveldo
sAraEa 2004 m.



II SKYRIUS
BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI

Direkcijos vykdomos [kines operacijos ir lvykiai itraukiami i apskait4, ir finansiniq ataskaitq

rinkinys rengiamas taikant bendruosius apskaitos principus.

Direkcija taiko visus VSAFAS, i5skyrus tuos, kurie skirti taikyti tik fondams. Tai, kad Direkcija

neturi tam tikrq [kiniq operacijq ar ivykiq, nelaikoma, kad ji netaiko tokiq fikiniq operacijq ar ivykiq
apskait4 reglamentuoj andio VSAFAS

III SKYRIUS
NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas yru pipaiistamas ir jo apskaita tvarkoma vadovaujantis l3-uoju
VSAFAS,,Nematerialusis turtas".

Pirminio pripaZinimo metu nematerialusis turtas ivertinamas isigijimo savikaina.

I5ankstiniai mokejimai ul, nematerialqji turt4 yra registruojami nematerialiojo turto

sqskaitose.

Pirminio pripaZinimo metu nematerialusis turtas ivertinamas isigijimo savikaina. I5laidos,

patirtos nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina nematerialiojo turto pirminio isigijimo
savikain4 tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks

didesng ekonoming naud4, t.y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Amortizacija skaidiuojama taikant proporcing4 metod4 taip, kad nematerialiojo turto

savikaina b[tq sistemingai paskirstl'ta per jo naudingumo tarnavimo laik4.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laiko ir arnortizacijos normatyvai patvirtinti

2014-02-17 direktoriaus isakymu Nr. fV-4

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir jo apskaita tvarkoma vadovaujantis 12-uoju

VSAFAS,,Ilgalaikis materialusis turtas".

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobUdf skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas

VSAFAS. Pagal poreiki ilgalaikis materialusis turtas gali bmi skirstomas i smulkesnes grupes.

{sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruoj amas isigij imo savikaina.

I5ankstiniai apmokejimai uL ilgalaiki materialqj! turt4 apskaitoje registruojami ilgalaikio

materialioj o turto s4skaitose.

Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus kultflros ir kitas vertybes,

finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejim4 ir nuvertejim4,



jei jis yra. Muziejiniq vertybiq (eksponatq), kurios pirminio pripaZinimo proceduros metu

registruotos simboline I euro verte, verte tikslinama vadovaujantis patvirtinta metodika ir rodoma

finansinese ataskaitose tikrqia verte Muziejiniq vertybiq konservavimo ir restauravimo i5laidos

pripaZistamos s4naudomis tq ataskaitini laikotarpi, kai jos padaromos.

i,emes, kult[ros vertybiq ir kitq ir kitq vertybiq verte patikslinama kiekvienq finansiniq

metq pabaigoje, prie5 rengiant metines finansines ataskaitas.

Nusidevejimas skaidiuojamas vadovaujantis ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimo

normatyvais, kurie nustatomo atsiZvelgiant i Vyriausybes patvirtintus ilgalaikio turto nusidevejimo

normatyvus vie5ojo sektoriaus subj ektams.

Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio, po to, kai turtas pradetas

eksploatuoti, pirmos dienos.

Lemes, kultflros vertybiq, kitq vertybiq, bibliotekq fondq ir knygq, kurios priskirtos

ilgalaikiam turtui, nusidevej imas neskaidiuoj amas.

Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikainos, sukaupto nusidevejimo ir,
jei yra, nuvertejimo sumos nura5omos, o su tuo susijgs pelnas arba nuostolis veiklos rezultatq

ataskaitoje priskiriamas kitai veiklai.
Pagal panaudos ir nuomos sutartis gautas ir naudojamas ilgalaikis materialusis turtas

registruojamas nebalansinese s4skaitose.

ATSARGOS

Atsargq apskaita tvarkoma vadovaujantis 8-uoju VSAFAS ,,Atsargos".
Pirminio pripaZinimo metu atsargos yra vertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Po pirminio pripaZinimo atsargos finansinese ataskaitose yra rodomos isigijimo (pasigaminimo)

savikaina arba grynqarcalizavimo verte, atsiZvelgiantitai, kuri yra maZesne.

Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertes tam, kad jq balansine verte nevir5ytq biisimos

ekonomines naudos ar paslaugq vert6s, kuri4 tikimasi gauti Sias atsargas panaudojus (arba pardavus).

Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jq balansine verte yra pripaZlstama sqnaudomis tuo
laikotarpiu, kai yra suteikiamos vieSosios paslaugos (arba pripaLlstamos atitinkamos pajamos). Atsargq

sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq biid4, kai

buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu (pardavimu) susijusi flkine

operacija.

Apskaidiuojant atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4, Direkcija
taiko ,,pirmas gautas, pirmas i5duotas" (FIFO) atsargq ikainojimo bld4 arba konkrediq kainq btid4.

Atsargq ikainojimo biidas parenkamas atsiZvelgiant i atsargq ir veiklos, kurioje Sios atsargos yra

sunaudojamos, pob[di.
Visa atsargq lsigijimo ar pasigaminimo savikainos sumaZinimo iki grynosios realizavimo vertes

suma ir visi nuostoliai del atsargq praradimo, nura5ymo ir pan. yra pripaListami to laikotarpio, kuriuo
sumaZejo verte ar atsirado nuostoliq, nuvertejimo ir nura5ytq sumq s?naudomis.

I5nykus aplinkybems, del kuriq buvo sumaZinta atsargq balansine verte, ji apskaitoje parodoma

taip, kad nauja balansine verte biitq lygi patikslintai grynajai realizavimo vertei, bet ne didesne negu

atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikaina. Atsargq vertes sumaZejimo del grynosios realizavimo

vertes padidejimo suma maZinamos to laikotarpio, kuriuo padidejo grynoji realizavimo vert6, s4naudos.



Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti iikinio

inventoriaus verte i5 karto itraukiama ! s4naudas. Naudojamo tikinio inventoriaus kiekinO ir vertine

apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose.

I5ankstiniai mokejimai uZ atsargas registruojamai trumpalaikio turto i5ankstiniq mokejimq

s4skaitose.

FINANSINIS TURTAS

Finansinis turtas pripaZistamas ir jo apskaita tvarkoma vadovaujantis l4-uoju VSAFAS

,,Jungimai ir investicijos i asocijuotuosius subjektus" ir 17-uoju VSAFAS ,,Finansinis turtas ir
fi nansiniai isipareigoj imai".

Finansinis turtas skirstomas i ilgalaiki ir trumpalaiki.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Direkcija gauna arbapagal vykdom4 sutart!

igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansin! turt4.

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu registruojamos isigijimo savikaina. Velesnio

vertinimo metu ilgalaikes gautinos sumos vertinamos amortizuota savikaina.

Ilgalaikes gautinos sumos finansines blkles ataskaitoje pateikiamos amortizuota savikaina,

atemus nuvertejim4, o trumpalaikes isigijimo savikaina atemus nuvertejim4.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s4skaitose.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, likvidZios investicijos, kurios gali bfti greitai ir lengvai

iSkeidiamos i Linom4 pinigq sum4. Tokiq investicijq terminas nevir5ija trijq menesiq, o vert€s pokydiq

rizika yr a labai nedide le.

Gautinq sumq ir i5ankstiniq mokejimq nuvertejimo nuostoliai priskiriami pagrindines arba kitos

veiklos s4naudoms.

Direkcija nuraSo i5 apskaitos registrq finansini turt4 (ar jo dali) tik tada, kai netenka teises to

finansinio turto (ar jo dalies) kontroliuoti. Direkcija netenka teises kontroliuoti finansinio turto tada, kai

gauna vis4 sutartyje numatyt4 naud4, baigiasi teisiq galiojimo laikas arba perleidZia Sias teises kitoms

Salims.

TURTO NUVERTEJIMAS

Turto nuvertejimo apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS

,,Atsargos", 17-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai ir 22-ajame VSAFAS

,,Turto nuvertej imas".
Nuostoliai del turto nuvertejimo pripaZistami ir apskaitoje registruojami pagal nuvertejimo

poZymius. Sudarydamos metin! finansiniq ataskaitq rinkini, Direkcija nustato, ar yru turto nuvertejimo

poZymiq.

Pagrindiniai turto nuvertejimo poLymiai, taikomi Direkcijos ilgalaikiam materialiajam turtui ir
nematerial iaj am turtui : i Soriniai p oLymiai, vidiniai p oZy mial



Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maZinant

turto balansing vertg ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos

s4naudas.

Turto nuvertejimas nera tolygus turto nura5ymui. Turtui nuvertejus, yrumaLinama turto vieneto

balansine verte, tadiau i5saugoma informacija apie turto isigijimo savikainq, t.y. turto vieneto isigijimo
savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, o nuvertejimas registruojamas

atskiroje s4skaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto

balansine verte.

Kai velesniu ataskaitiniu laikotarpiu, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau ptipaLinta

turto nuvertejimo suma, turlo balansine verte po nuvertejimo atklrimo negali vir5yti jo balansines

vertds, kuri bUtq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebiitq buvqs pripaZintas.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatlti 2}-aiame VSAFAS ,,Finansavimo

sumos". Finansavimo sumos - i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq, kitq i5tekliq fondq, Europos

Sqjungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq, uZsienio valstybiq k organizacijq, kitq Saltiniq gauti arba

gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Direkcijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti, funkcijoms

atlikti ir vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima Direkcijos gautus arba

gautinus pinigus ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas lesas Direkcijos i5laidoms dengti ir kaip patamq

gaut4 turt4.

Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir
kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka kriterijus.

Valstybes biudZeto asignavimai pripaZistami gautinomis finansavimo sumomis, tik teises aktq

nustatyta tvarka pateikus paraiSk4 gauti finansavimo sumas.

Jei patiriamos s4naudos, kurios bus finansuojamos i5 numatytq finansavimo Saltiniq, net kai

finansavimo sumos dar nera gautos ir parai5ka joms nepateikta, bet yra tenkinami apskaitos politikos

nurodyti finansavimo sumq pripaZinimo kriterijai, pripaZistamos finansavimo pajamos ir sukauptos

finansavimo pajamos, kurios parodomos finansines b[kles ataskaitoje prie sukauptq gautinq sumq.

Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos i: finansavimo sumas nepiniginiam

turtui isigyti; finansavimo sumas kitoms i5laidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti gali bfiti registruojamos nemokamai ar ui.

simboling kain4 gavus ilgalaiki materialqj! ar nematerialqji turt4, biologin! turtq ar atsargas arba gavus

pinigq jiems isigyti.
Finansavimo sumos kitoms i5laidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms (negautoms

pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms i5laidoms yra laikomos visos kitos

finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui isig)'ti.
I5 Europos Sqjungos, uZsienio valstybiq ir tarptautini4 organizacijq gautas finansavimo sumas

Direkcija priskiria prie finansavimo sumq kitoms iSlaidoms kompensuoti ir savo apskaitoje pergrupuoja

pagal panaudojimo paskirt! i finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti ir (arba) finansavimo sumas

kitoms i5laidoms kompensuoti.



GrqLinant i5 Europos S4jungos, uZsienio valstybiq ir tarptautini4organizacijq gautas

finansavimo sumas valstybes iZdui, finansavimo sumos pergrupuojamos i finansavimo sumas kitoms
iSlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais,

kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos

Kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos nera priskiriamos

s4naudoms - tokiu atveju maZinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos

finansavimo sumos.

Ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos registruojamos kaip Direkcijos
finansavimo s4naudos, kartupipaListant finansavimo, kuris buvo skirtas Siam tikslui, pajamas.

Direkcija, perduodama finansavimo sumas ne vie5ojo sektoriaus subjektams, registruoja perduotas

fi nansavimo sumas, apskaitos politikoj e numaty'tais atvej ais.

Kitiems vieSojo arba ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, uZ kuriq
panaudojim4 finansavimo sumq gavejas teises aktq nustatyta tvarka turi atsiskaityti Direkcijai,
registruojamos kaip iSankstiniai apmokejimai arba ateinandiq laikotarpiq s4naudos.

Direkcija, gavusi finansavimo sumas ar turt4 i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto per tarpinink4,

apskaitoje registruoja turt4 ir gautas finansavimo sumas pagal pirmini finansavimo sumq Saltini, kur!
nurodo tarpininkas arba finansavimo sumq davejas.

Finansiniq ataskaitq rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo Saltini ir
tiksling paskirti.

FINANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatlrti 17-ajame VSAFAS

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai", 18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji

isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai", l9-ajame VSAFAS ,,Nuoma, finansine

nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-a1ame VSAFAS ,,Su darbo santykiais susijusios

iSmokos".

Direkcij os isipareigoj imai skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.
Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Direkcija prisiima

isipareigojim4 sumoketi pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. fsipareigojimai pagal planuojamus

sandorius nepripaZistami finansiniais isipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio isipareigojimo
apibreZimo (t. y. kol Direkcija neturi isipareigojimo perduoti pinigus ar kitq finansin! turte kitai Saliai

arba pasikeisti finansinemis priemonOmis su kita Salimi galimai sau nepalankiomis s4lygomis).

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai, i5skyrus finansinius lsipareigojimus,
kurie paskesnio ivertinimo metu ivertinami amortizuota savikaina ir kuriq atsiradimo metu nebuvo gauta

pinigq, yra vertinami lsigijimo savikaina. Su sandoriq sudarymu susijusios i5laidos pripaZistamos

pagrindines arba kitos veiklos s4naudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro. Finansiniai isipareigojimai,
kurie paskesnio ivertinimo metu ivertinami amortizuota savikaina ir kuriq atsiradimo metu nebuvo gauta

pinigq, pirminio pripaZinimo metu vertinami amortizuota savikaina.



Po pirminio pripaZinimo finansiniai lsipareigojimai finansinese ataskaitose yru rodomi:

finansiniai lsipareigojimai, susijg su rinkos kainomis, - tikr4ja verte;

Kiti ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai, jq einamqiq metq dalis, trumpalaikiai skoliniai

isipareigojimai, nesusijg su rinkos kainomis, - amortizuota savikaina;

Kiti trumpalaikiai finansiniai lsipareigoj imai - isigij imo savikaina.

Direkcija nura5o i5 apskaitos registrq finansin! isipareigojim? ar jo dali tik tada, kai

isipareigoj imas ivykdomas, panaikinamas ar nustoja galioti.

FINANSINE NUOMA (LIZINGAS) IR VEIKLOS NUOMA

Finansines ir veiklos nuomos apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti l9-ajame
VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartysoo.

Nuomos sutartims taikomas turinio vir5enybes prieS form4 principas. Ar nuoma bus laikoma

veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonomines
prasmes.

Nuomos sandoriai grupuojami i veiklos nuomos ar finansinds nuomos (lizingo) sandorius,

atsiZvelgiant i tai, kiek turto nuosavybes teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek
nuomininkui:

Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei i5 esmes visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir
didZioj i dalis rizikos perduodama nuomininkui.

Nuoma yra laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turt4 nuomininkui, didZioji dalis su turto
nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ne perduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.

Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamas isigytas ilgalaikis materialusis turtas arba

nematerialusis turtas. Jeigu nuomos sutartyje nurodyos palflkanos reik5mingai skiriasi nuo rinkos
paliikanq norrnos arba nera nurodytos, turto isigijimo savikaina apskaidiuojama, diskontuojant vis4
sutartyje nurodyt4 imokq sum4 iki dabartines vertds, taikant apskaidiuotq pahikanq norme sutarties

sudarymo momentu. Turto isigijimo savikaina lygi apskaidiuotai finansinio isipareigojimo amortizuotai
savikainai. Finansin€s nuomos bfidu isigyto ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte
(nematerialiojo turto atveju - amortizuojamoji verte) paskirstoma per vis4 jo naudingo tarnavimo laik4.

Turto, isigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sandorius, apskaitai yra taikomi tie patys

principai kaip ir principai, taikomi ilgalaikio materialiojo turto arba nematerialiojo turto apskaitai.

Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamos finansines nuomos imokos yra
padalijamos, i5skiriant turto vertes dengimo sum4, paliikanas ir kitas imokas (kompensuotinas nuomos

sumas, neapibreZtus nuomos mokesdius ir pan., jei jie yra numatyti finansines nuomos sutartyje).

Pal[kanos priskiriamos finansines ir investicines veiklos s4naudoms ir apskaitoje registruojamos

kaupimo principu, t. y. registruojamos t4 ataskaitini laikotarp!, uZ kur! apskaidiuojamos moketinos
paltikanos.

Veiklos nuomos atveju nuomos imokos pagal nuomos sutarti yra registruojamos apskaitoje kaip
s4naudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpi ir priskiriamos pagrindines veiklos
s4naudoms.

ATIDEJINIAI



Atidejiniq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai,
neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai".

Atidejiniai pripaZistami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus pripaZinimo kriterijus.

Jei patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atid0jiniai nera pripaListami, o informacija apie susijusi

su tiketina sumoketi suma neapibrlLtqi isipareigojim4 yra pateikiama finansiniQ ataskaitq

ai5kinamajame ra5te.

Atidejiniais pripaZistami tik tie isipareigojimai, kurie susijg su buvusiais lvykiais. Atidejiniais
nepripaZistami numatomi busimi nuostoliai ar i5laidos, susijg su Direkcijq bflsima veikla.

Direkcija pripaZista atidejinio sumq, atsiZvelgiant ! labiausiai tiketin4 dabartiniam

isipareigojimui padengti reikalingq i5laidq sum4 paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4. Atidejinio

sumos dydis nustatomas remiantis panaSios veiklos patirtimi, pasira5ytomis sutartimis, priimtais teises

aktais, ekspertq iSvadomis, poataskaitiniais lvykiais ir pan.

Paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4 atidejiniai perZiiirimi ir jq verte koreguojama

atsiZvelgiant i naujus ivykius ir aplinkybes. Jei paai5keja, kad lsipareigojimq turtu dengti nereikes ar

atidejinio suma sumaZejo, atidejiniai panaikinami arba sumaLinami, maLinant finansines bflkles

ataskaitos straipsniq ,,Ilgalaikiai atidejiniai" arba ,,Ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir
trumpalaikiai atidej iniai" sumas.

Ilgalaikiai atidejiniai diskontuojami iki dabartines jq vertes. Taikoma diskonto norrna,

tiksliausiai parodanti dabartines pinigq vertes ir isipareigojimui biidingos rizikos rinkos lvertinim4.
Finansinese ataskaitose atidejiniai yra rodomi: ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir

trumpalaikiai atidejiniai - labiausiai tiketina isipareigojimui padengti reikalingq i5laidq suma.

PAJAMOS

Pajamq apskaitos principai metodai ir taisykles nustatyti 10-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos" ir
Z}-ajame VSAFAS,,Finansavimo sumos".

Direkcijos pagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant [kines
operacijas, apimandias pagrindiniq Direkcijos nuostatuose nustatytq valstybes funkcijq atlikim4 ir jai
pavestq programq vykdym4.

Direkcijos nepagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant nepagrinding

veikl4.

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.

Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra padaromos su Siomis

pajamomis susijusios s4naudos.

Kitos pajamos pripaZistamos, kai tiketina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonomine nauda,

kai galima patikimai lvertinti pajamq sum4 ir kai galima patikimai lvertinti su pajamq uZdirbimu
susijusias s4naudas.

Finansavimo pajamos registruojamos pagal finansavimo Saltinius ir finansavimo sumq paskirti.

Pajamomis laikomas tik Direkcijos gaunamos ekonomines naudos padidejimas. Pajamomis

nepripaZistamos trediqjq asmenq vardu surinktos sumos, nes tai nera Direkcijos gaunama ekonomine

nauda. Kai Direkcija yra atsakinga uL tam tikrq sumq apskaidiavim4, administravim4 ir surinkim4,



tadiau teises aktq nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas i biudZet4 ir neturi teises Siq sumq ar

jq dalies atgauti tuo padiu ar velesniais ataskaitiniais laikotarpiais, registruojant apskaidiuotas pajamas

kartu registruojamos ir pervestinos pajamos. Tais atvejais, kai Direkcija yra atsakinga tik uZ tam tikrq

sumq surinkim4 ir pervedim4 ! biudZet4, bet nera atsakinga uZ jq apskaidiavim4, tokios sumos ar jq dalis

nera Direkcijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir moketinos sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose tuo ataskaitiniu

laikotarpiu, kuriuo yra uZdirbamos, t. y. kuriuo suteikiamos vie5osios ar kitos paslaugos, parduodamas

turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.

Pajamos ivertinamos ir finansinese ataskaitose rodomos tikrqia verte.

SANAUDOS

S4naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 1l-ajame VSAFAS ,,Sqnaudoso'.

S4naudq, susijusiq su konkrediq turto, finansavimo sumq ir isipareigojimq straipsniq apskaita, principai

nustatyti Siq straipsniq apskait4 reglamentuojandiuose VSAFAS.

Direkcijos pagrindines veiklos s4naudoms priskiriamos sqnaudos, patirtos vykdant iikines

operacijas, apimandias pagrindiniq Direkcijos nuostatuose nustatytq valstybes funkcijq atlikimq ir jai

pavestll programq vykdym4.

Direkcijos kitos veiklos s4naudoms priskiriamos s4naudos, atsirandandios vykdant nepagrindinq

veikl4.
S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq i5leidimo

laik4.

S4naudomis pripaZistamatikta ankstesniqjq ir ataskaitinio laikotarpiq i5laidq dalis, kuri tenka

per ataskaitini laikotarpi uZdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems isipareigojimams. I5laidos, skirtos

pajamoms uZdirbti bfisimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinese

ataskaitose kaip turtas ir pripaZlstamos s4naudomis bflsimaisiais laikotarpiais.

Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarp! padarytq iSlaidq neimanoma tiesiogiai susieti su

konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais,

Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis tuo padiu laikotarpiu, kada buvo patirtos.

Tais atvejais, kai Direkcijos s4naudas kompensuoja tredioji Salis, pripaZintos s4naudos

sumaZinamos kompensacijos suma.

S4naudos lvertinamos tikr4ja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba jq

ekvivalentais, s4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq suma

(nelskaitant i jq atgattino pridetines vertes mokesdio). Tais atvejais, kai numatytas atsiskaitymo

laikotarpis ilgesnis nei 12 menesiq ir paliikanos nera i5skirtos i5 bendros moketinos sumos, s4naudq

dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumQ.

Veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindines veiklos s4naudos parodomos atsiZvelgiant ijq pobUd!

(t. y. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo, nusidevejimo ir pan. s4naudos).



SA}IDORIAI UZSIENIO VALIUTA

Sandoriq uZsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 2l-ajame VSAFAS ,,Sandoriai uZsienio
valiuta".

Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio
dien4 galiojanti euro ir uZsienio valiutos santyk!, nustatyt4 vadovaujantis Lietuvos Respublikos
buhalterines apskaitos istatymu.

Pelnas ir nuostoliai i5 sandoriq uZsienio valiuta bei i5 uZsienio valiuta i5reik5to turto ir
isipareigojimq likudiq perkainojimo dien4 yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar
s4naudq s4skaitose. Veiklos rezultatq ataskaitoje atliekama tokiq pajamq ir s4naudq tarpusavio iskaita ir
parodomas tik perskaidiavimo del valiutos kursq pokydiq rezultatas.

Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidargs keidiant (perkant ar parduodant)
valiutq, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip pagrindines veiklos kitos s4naudos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valiutiniq straipsniq likudiai perkainojami pagal ataskaitinio
laikotarpio pabaigos euro ir uZsienio valiutos santyki, nustaq/t? vadovaujantis Lietuvos Respublikos
buhalterines apskaitos istatymu.

NEAPIBRE ZTIAJII SIPAREIGOJIMAI IR NEAPIBRI,ZTASIS TURTAS

NeapibreZtqjq isipareigojimq ir neapibreZtojo turto apskaitos principai, metodai ir taisykles
nustatyti 18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir
poataskaitiniai ivykiai".

Direkcijos neapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas registruojami nebalansinese
s4skaitose.

NeapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas nerodomi nei finansines bukles
ataskaitoje, nei veiklos rezultatq ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama ai5kinamajame ra5te.

Kai tikimybe, kad reikes panaudoti turtq isipareigojimui padengti arba kad neapibreZtasis turtas duos
Direkcijai ekonomines naudos, yralabaimaLa, informacija ai5kinamajame ra5te nera pateikiama.

Informacija apie neapibreLtqi turt4 ir lsipareigojimus turi bfiti perZiiirima ne rediau negu
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskuting dien4, siekiant uZtikrinti, kad pasikeitimai bltq tinkamai
atskleisti ai5kinamaj ame raSte.

POATASKAITINIAI IVYKIAI

Poataskaitiniq ivykiq apskaitos ir pateikimo finansiniq ataskaitq rinkinyje principai, nustatyti
18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji lsipareigojimai, neapibrdLtasis turtas ir poataskaitiniai

ivykiai".
Poataskaitinis ivykis - lvykis per laikotarpi nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos iki

finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymo dienos.

Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Direkcijos finansing padeti
paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. turi itakos Direkcijos finansinei padediai ar veiklos



rezultatams balanso dat4), yra koreguojantieji poataskaitiniai ivykiai. AtsiZvelgiant i jq itakos
parengtoms finansinems ataskaitoms reik5mg, koreguojantieji poataskaitiniai lvykiai yra rodomi
finansines biikles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose.

Poataskaitiniai ivykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Direkcijq finansing
padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. Sie lvykiai parodo s4lygas, atsiradusias po
paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji poataskaitiniai ivykiai.
Nekoreguojantieji poataskaitiniai ivykiai apra5omi ai5kinamajame ra5te, kai jie yra reik5mingi.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos 
'politikos,

apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".

Pasirinkt4 apskaitos politik4 Direkcija taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad b[tq galima
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad biitq
galima nustatyti Direkcijos finansines bukles, veiklos rezultatt4ir pinigq srautq keitimosi tendencijas.

Direkcijos pasirenka ir taiko apskaitos politik4 remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame
VSAFAS,,Finansiniq ataskaitq rinkiniq pateikimas".

Ukiniq operacijq ir fikiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,

isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu.

Direkcijos apskaitos politika gali blti keidiama: del VSAFAS nuostatq pakeitimo; jei to
reikalauja kiti teises aktai; siekiant tiksliau pateikti informacij4 apie veiklos rezultatus.

Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini budq, t.
y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada butq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos
politika yra pritaikoma [kinems operacijoms ir [kiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.

Poveikis, kuri daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir
darytq ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kuriuo apskaitos politika pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinese ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatqataskaitoje apskaitos politikos keitimo
poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje ,,Apskaitos politikos keitimo ir
esminiq klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinese
ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nera koreguojama.

APSKAITINIU IVERCIV KEITIMAS

Apskaitiniq iverdiq principai ir taisykles nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos,
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".

Apskaitinis ivertis - remiantis prielaidomis, atsiZvelgiant i dabarting turto ir isipareigojimq
vertg ir tiketin4 naud4 ar isipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis, naudojamas turto ir
isipareigoj imq vertei nustatyti.

Apskaitiniai iverdiai naudojami, kai turto ar isipareigojimq verte negali bflti tiksliai
apskaidiuota, o tik ivertinta.



Apskaitiniai iverdiai yra perZilrimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo remtasi
atliekant ivertinim4, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq.

Apskaitinio iverdio keitimas nesusijgs su ankstesniais laikotarpiais ir nera apskaitos klaidos
taisymas, todel buhalterineje apskaitoje registruojamas tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo keitimas buvo
atliktas, o finansinese ataskaitose parodomas taikant perspektyvini bUd4.

Finansiniq ataskaitq elemento vertes pokytis, atsiradgs del apskaitinio lverdio pokydio, turi btiti
parodytas toje padioje veiklos rezultat4 ataskaitos eiluteje, kurioje buvo parodyta prie5 tai buvusi Sio

ataskaitos elemento verte. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu, pateikiama
ai5kinamajame ra5te.

APSKAITOS KLAIDV TAISYMAS

Apskaitos klaidq taisymo principai ir taisykles nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos
politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".

Apskaitos klaida - klaida, kuri atsiranda del neteisingo skaidiavimo, netinkamo apskaitos
metodo taikymo, neteisingo [kines operacijos ar [kinio ivykio registravimo ar del apsirikimo.

Esmin0 apskaitos klaida - einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu i5ai5kejusi klaida, del kurios
praejusio ar keliq pra0jusiq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitos negali b[ti laikomos i5 esmes

patikimomis.

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka individualiai arba kartu su kitq
ataskaitinio laikotarpio klaidq vertine i5rai5ka yra didesne nei 0,5 procento per praejusius finansinius
metus gautq finansavimo sumq vertes.

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali bflti pastebetos klaidos, padarytos praejusiq ataskaitiniq
laikotarpiq finansinese ataskaitose. Ir esmines, ir neesmines klaidos taisomos einamojo ataskaitinio
laikotarpio finansinese ataskaitose.

Klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose parodoma: jei apskaitos klaida nera esminO, jos
taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje, kurioje buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir
parodomas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

Jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje ir parodomas

veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidq taisymo itakaoo.
Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansine informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y.
nekoreguojama.

Ai5kinamajame ra5te pateikiama su esmines klaidos taisymu susijusi informacija.

INFORMACIJOS PAGAL SEGMENTUS PATEIKIMAS

Informacijos apie segmentus pateikimo reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS ,,Segmentaioo.
Direkcijos finansinese ataskaitose informacija pateikiama pagal segmentus. Segmentai -

Direkcijos veiklos dalys pagal vykdomas valstybes funkcijas, apimandios vienar[Ses Direkcijos
teikiamas vie54sias paslaugas pagal valstybes funkcijq klasifikatoriq.

Apie kiekvien4 segment4 pateikiama informacija: segmento pagrindines veiklos s4naudos;

segmento pagrindines veiklos pinigq srautai.



Jei turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir s4naudq priskyrimo segmentui pagrindas
yra neai5kus, Sios sumos yra priskiriamos prie didZiausi4 Direkcijos veiklos dal! sudarandio segmento.

STRAIPSNIV TARPUSAVIO ISKAITOS IR PALYGINAMIEJI SKAIEIAI

Turtas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bei pinigq iplaukos ir iSmokos finansinese
ataskaitose nurodomi atskirai. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turto ir isipareigojimq, taip pat
pajamq ir s4naudq tarpusavio iskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja
bDtent tokios iskaitos.

VSAFAS numatytais atvejais pajamq ir s4naudq straipsniq tarpusavio iskaita gali boti atliekama
finansinese ataskaitose pateikiant tikrczultatq (t. y. i5 pajamq atemus atitinkamas s4naudas):'peln4 arba
nuostoli. PavyzdLiui, rezultatas - pelnas arba nuostolis - yra rodomas perleidus ar pardavus ilgalaik!
turt4, keidiant uZsienio valiut4.

Palyginamqiq skaidiq klasifikavimas yra koreguojamas, kad atitiktq ataskaitiniq metq
klasifikavim4.

III PASTABOS

Nematerialusis turtas
1. Informacija apie nematerialiojo turto vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi

pateikta pagal 13-ojo VSAFAS ,,Nematerialusis turtas" 1 priede nustatyt4 formg.
2. [staiga turi Sias nematerialiojo turto grupes: programing irangq ir kit4 nematerialqji

turt4.

3. {staigos programines irangos isigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradlioje -
11596,11 Eur, sukaupta amortizacqos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 9659,34 Ew,
likutine verte - 1936,77 Eur. Programine iranga beveik visi5kai amortizuota, likutine verte
susidaro del isigytq programq bilietq platinimo sistemos nPoint irengimui.

4. Kitas nematerialusis turtas yra beveik visi5kai amortizuotas, tadiau kaip ir programine

iranga vis dar naudojamas istaigos veikloje. Kito nematerialaus turto isigijimo savikaina -
116366,67 Eur, likutine verte - 290,00 Eur susidare del isigl'to filmo, skirto Valstybinio Kemaves
kulturinio rezervato direkcijos rengiamai parodai archeologiniq tyrinejimq 40-mediui.

5. Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai ir turto, uZstatlto kaip

isipareigojimq ivykdymo garantija ir turto, kuris nebenaudojamas lstaigos veikloje, nera.
6. Naujo turto, isigyto perduoti ir patikejimo teise perduoto kitiems subjektams, istaigoje

ndra.

7. Palyginus su praeitu laikotarpiu, ilgalaikio nematerialiojo turto likutine verte sumaZejo,
nes programinei irangai buvo skaidiuoj am a arnortizacija.

Ilgalaikis materialusis turtas



8. Informacija apie nematerialiojo turto vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi
pateikta pagal l2-ojo VSAFAS ,,Nematerialusis turtas" 1 priede nustatyt4 form?.

9. 2019 m. gruodZio 31 d. visi5kai nud6veto, tadiau vis dar naudojamo istaigos veikloje,
materialaus ilgalaikio turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 366792,66 Eur, iS jq:

9.1. negyvenamieji pastatai (sezoniniai moksliniq tyrimq pastatai) -l05l7,26Eur;
9.2. kitos ma5inos ir irengimai*77520,51 Eur;
9.3. transporto priemones - 60179,47 Eur;
9.4.baldai - 115378,56 Eur;
9.5. kompiuterine iranga - 28386,62 Eu1'
9.6.kita biuro iranga- 48074,10 Eur;
9.7. kitas ilgalaikis materialusis turtas -26736,14F;w.
10. I5 programos Vykdyti Kultfiros ministerijos isteigtq saugomq vietoviq direkcijq

priZitrimq saugomq teritorijq tyrimus, steb6sen4, tvarkyb4 bei paZinimo sklaid4 @iudZetiniq
istaigq pajamq imokos) buvo isigl'ta ilgalaikio materialaus turto uZ 4764,39 Eur, t.y. 3 kompiuterio
komplektai ir Zoliapj ove.

11.2019 metais istaiga ilgalaikio materialaus turto nura5e uL,4994,49 Eur. Sis turtas buvo
visi5kai nusidevej g s ir netinkamas eksploat acij ai.

12. lstaiga turi ilgalaikio materialiojo turto, kuris priskirtas prie kilnojamqiq kult[ros
vertybiq, tai muziej ines vertybes (eksponatai).

Ataskaitinio laikotarpio pradLiai nepervertinta 1 euro vertds 8460 vnt. eksponatq.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai rinkiniq komplektavimo komisija pervertino 3248 vnt. eksponatq.
Sie eksponatai ivertinti tikr4ja verte per ataskaitini laikotarpi - 41395,00 Eur. Liko nepervertinta 1

euro vertris 5212 vnt. eksponatq. Muziejiniq vertybiq tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pabaigai

- 388408,72Ew.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai i5 rezervate vykdytq archeologiniq tyrimq isigyta 6349
vnt. naujq eksponatq, kurie Rinkiniq komplektavimo komisijos ivertinti 9292,00Eur.

{staigos Rinkinirl komplektavimo komisija muziejiniq vertybiq (eksponatq) vertg tikslina
vadovaujantis Muziejiniq vertybiq (eksponatq) vertes tikslinimo ir vertinimo metodika, patvirtinta
2014-03-05 direktoriaus isakymu Nr. [V-9. Nuolat muziejaus fonduose saugomq eksponatq, kurie
pirminio pripaZinimo metu itraukiant juos i materialiojo turto apskait4, buvo registruojami
simboline vieno lito verle, tikroji verte tikslinama Sia prioritetine tvarka:

- eksponatq, esandiq nuolatineje ekspozicij oj e;

- eksponatq, planuojamq rodyti parodose;

- archeologijos rinkinio eksponatq, pradedant nuo pirmqjq tyrinejimo metq;
- eksponatq grupiq pagal Direkcijos nuostatuose patvirtinus Sifrus;

- eksponatq, jq dingimo (vagystes) atveju, juos suZalojus, ar jiems nukentejus del
nenugalimq jegq (force majeure).

fstaigos Rinkiniq komplektavimo komisrja jau yra ivertinusi eksponatus, esandius
nuolatineje ekspozicijoje bei eksponatus, esandius parodose. Siuo metu atliekamas archeologijos
rinkinio eksponatq vertinimas bei akivaizdine patikra, pradedant nuo pirmqfq tyrinejimo metq.
Siuo metu atliekamas 1993 -1997 m. rinkiniq patikrinimas ir vertinimas. Eksponatq akivaizdine
patikra ir vertinimas atliekamas pagal Valstybinio Kernaves kulturinio rezewato direkcijos 2019



m" sausio 31 d., isakymo Nr. fV-ll patvirtint4 veiklos programg (muziejiniq rinkiniq vadybos
programa).

13' {staiga ttxi 2 Zemes sklypus. Zemg istaiga valdo patikejimo teise. Zemes sklypo
(rezewato teritorija), esandio Sirvintq rajone, ataskaitinio laikotarpio pradiiai savikaina sudare -
306827,00 Eur. Per ataskaitini laikotarpi Sio Zemes sklypo verte padidejo 40000,00 Eur. Zemes
sklypo verte atskaitinio laikotarpio pabai gu - 346827,00 Eur.

Kito Zemes sklypo (rezewato teritorija), esandio Vilniaus rajone, ataskaitinio laikotarpio
pradZiu savikaina sudare 795fi,0A Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 5io Zemes sklypo verte
nepasikeite. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Zemes sklypo vertd sudaro 79553,00 Eur.

14. Pagal panaudos sutarti valdome valstybines Zemes sklyp4 (aplink muziejaus pastat4),
esanti adresu: Kerniaus g.4a, Kemavds mstl., Sirvintq rajono savivaldybeje. Zemes sklypo verte -
12400,00 Eur.

l5.Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai ir turto, uZstatyto kaip
isipareigoj imq ivykdymo garantij a, istaigoj e nera.

16. Zemes ir pastatq, kurie nenaudojami iprastineje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms
i5 nuomos, taip pat nera.

17. Turto, isigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansines nuomos
(lizingo) sutarties laikotarpis nera pasibaiggs, nera.

18' Sutardiq, pasira5ytq del ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ateityje paskuting
ataskaitinio laikotarpio dien4, neturime.

19. Turto, perduoto bankui, taip pat nera.
20. Palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, ilgalaikio materialiojo turto likutine

verte sumaZejo del apskaidiuoto ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimo.

Atsargos

21. Informactla apie atsargq pasikeitimq pateikta pagal 8-ojo VSAFAS ,,Atsargos,. 1

priede.

22.Pateiktoje formoje 4-me stulpelyje parodytas pergrupavimas 537,01Eur - leidiniq iS
sandelio pergrupavimas i muziejaus kas4 pardavimui, 3598,00 Eur - nebaigtos gamybos sukauptos
leidinio i5laidos ,,Atrastoji Kernav6". 66 vnt. uZ 1774,74 Eur leidiniq ,,Atrastoji Kernave. Kernaves
archeologines vietoves muziejaus katalogas" buvo nemokamai perduotos bibliotekoms.

23.Pet ataskaitini laikotarpi atsargq isigyta u236866,47 Eur. Panaudota istaigos veiklai
atsargq u232830,73 Eur, atsargos skirtos pardavimui - 1095,82 Eur.

24. Aplir/rlybiq ir Ikiniq ivykiq, del kuriq buvo sumaZinta bei atkurta atsargq verte
nebuvo.

25. Pas trediuosius asmenis laikomq atsargq nera.
26.Palyginus su praeitu laikotarpiu atsargos padidejo, nes daugiau buvo atsargq isigyta.

Trumpalaikiai i5ankstiniai apmok6jimai



27. Informacija apie i5ankstinius
ataskaitq ai5kinamasis raStas,. 6 priede.

apmokejimus pateikta 6-ojo VSAFAS,,Finansiniq

28. I5ankstinius apmokejimus 2239,69 Eur sudaro:
28'1' AB 

"suskystintos dujos" 1482,81 Eur - avansinis apmokejimas uZ dujas pastatoSildymui' Telia Lietuva, AB 68,24 Eur - avansinis apmokejimas uZ paslaugas, uAB ,,Daily print,.
0,30 Eur uZ prekes.

28'2' Kitos ateinandiq laikotarpiq s4naudos - 688,34 Eur uZ teises aktq rinkiniqprenumeratE' istaigos dalyvavimo Salies ir tarptautinese organizacijose nario mokesdiai.29' Palyginus su praeitu laikotarpiu, isankstiniai apmokejimai sumaZdjo, kadanginesusidare isankstiniq apmokejimq su tiekejais uz prekes ir paslaugas.

Gautinos sumos uZ turto naudojim4 ir suteiktas paslaugas

30. Gautinq sumq ui,turtonaudojim4 ir suteiktas pasraugas neturime.

Sukauptos gautinos sumos

31' sukauptq gautinq sumq informacija pateikta l7-ojo vsAFAS ,,Finansinis turtas irfi nansiniai isipareigoj i maf 7 priede.
32. Sukauptos gautinos sumos _ 66247,g0 Eur, jas sudaro:
32'2' tiekejams uZ suteiktas paslaugas ir prekes - 2ll,ggEur iS biudZeto le5q;32'3' sukauptos atostoginiq s4naudos - 22o5g,5gEur i5 biudZeto le5q;
32'4' sukauptos atostoginiq imokq s4naudos Sodrai - 320,63Eur is biudZeto lesq;32'5' sukauptos gautinos sumos i5 valstybes biudZeto pajamq imokos - 43656,61Eur.33' Palyginus su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu sukauptos gautinos sumos padidejo,nes liko didesnis biudZetiniq lmokq pajamq likutis.

pinigai ir pinigg ekvivalentai

34' Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus yra pateikta l7-ojo vsAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai,. g priede.
35' Pinigai ir pinigq ekvivalentai - 8668,47 Eur. paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4istaigos bankq s4skaitoje (LT544010042000070055) yra pavedimq lesq g04g, 32 Eur bei yraiplaukos uL muzieiaus lankymo paslaugas 476,85 Eur (sEskaitoje LT3740r00420000g0061).BiudZetineje s4skaitoje (LT884010042000080016) biudZetines lesos - 0,00 Eur. Grynieji pinigaikasoje - 142,30 Eur, tai lesos uZ muziejaus lankym4.
36' Palyginus su praeitu laikotarpiu, pinigines lesos banko s4skaitose sumaZejo, nes buvodaugiau piniginiq leSq i5leista.



Finansavimo sumos

37' Informacija apie finansavimo sumas yra pateikt a 20-ojo vsAFAS ,,Finansavimosumos" 4 ir 5 prieduose.

38. Finansavimo sumos 4g37927,7g Eur.
- Finansavimo sumos is biudZeto 4426266,gr Eur, jas sudaro:
- 4412840,17 Eur - finansavimo sumos ilgalaikiam turtui isigyti;- 11271,60 Eur - finansavimo sumos atsargoms isigyti;
- 2155,04 Eur - finansavimo sumos kitoms i5laidoms.

- Finansavimo sumos is Europos Sqiungos paramos rei\364204,03 Ew,jas sudaro:
- 364040,16 Eur - finansavimo sumos ilgalaikiam turtui isigyti;- 763,87 Eur - finansavimo sumos atsargoms isigyti.

- Finansavimo sumos is kitq sartinitl 47456,g4Eur, jas sudaro:
- 42312,06 Eur - finansavimo s,mos ilgalaikiam turtui isigyti;- 21,33 Eur - finansavimo sumos atsargoms isigyti;- 5723,55 Eur - finansavimo sumos kitoms islaidoms.

39' Palyginus su praeitu laikotarpiu, finansavimo sumq likutis sumaZejo del ilgalaikiomaterialaus turto nusidevejimo. Finansavimo sumq likutis is kitq saltiniq padidejo del muziejiniqvertybiq isigijimo.
40' Buvo gautaparama8747,69 Eur. I5 remejq 8313,00 Eur, jQ sudaro: UAB ,,Berneliai -1100'00 Eur, P' Liaudansko imone - 1160,00 Eur, AB volfas Engelman - 1500,00 Eur, UAB

"verdela" - 400,00 Eur, UAB Autobrava Motors -250,00Eur, nepinigine paslaugq paxama is ABGrifs Ag - 3903,00 Eur, Pinigine ir nepinigin e parama buvo panaudota festivalio organi zavimui
,,Gyvosios archeolo gij os dienos Kernav€j e,..

I5 aukq deZes gauta -362,00 Eur,2 procentq pajamq mokesdio -72,69 Eur. Le5os iS
Sio s paramo s planuoj amo s panaudo ti 2020 metai s.

Trumpalaikiai isipareigojimai

41' Informacija apie trumpalaikius isipareigojimus pateikta 17-ojo vsAFAS ,,Finansinisturtas ir finansiniai isipareigojimai.. 12 piede.
42. T rumparaikius isipareigoj imus sudaro 22g02,47 Eur, is i q:
sukauptos atostoginiq s4naudos is biudZeto lesq - 22379,2r Eur,
sukauptos moketinos sumos ui,muziejaus lankym4 -2rr,2g Eur,
tiekejams moketinos sumos _ 211,9g Eur.



43.Trumpalaikiai isipareigojimai palyginus su
atostogq ir darbo uZmokesdio bei moketinq sumq i
tiekejams.

praeitu laikotarpiu padidejo del sukauptq
valstybes biudletq bei moketinq sumq

Finansavimo pajamos

44' Finansavimo pajamos pateiktos 3-ojo vSAFAS ,,veiklos rezultatq ataskaitos.,2
priede.

Finansavimo pajamos per ataskaitini laikotarpi sudaro 5g7919,96 Eur.
I5 valstybes biudZeto finansavimo pajamos - 564650,16 Eur:
85968,89 Eur - panaudotq finansavimo sumq ilgalaikiam turtui isiglti pajamos;
8062,21Eur - panaudotq finansavimo sumq atsargoms isigyti pajamos;

470619,06 Eur - panaudotq finansavimo sumq kitoms islaidoms iuiu*or.I5 ESleSq finansavimopajamos _ 14007,30Etx:
13099,80 Eur - panaudotq finansavimo sumrl ilgalaikiam turtui isigyti pajamos;
907,50 Eur - panaudotq finansavimo sumq atsargoms isigyti pajamos.
IS kitq Saltiniq finansavimo pajamos _9262,50Eur:

75,00 Eur - panaudotq finansavimo sumq ilgalaikiam turtui isigyti pajamos;
649,50 Eur - panaudotq finansavimo sumq atsargoms isigyti pajamos;

8538,00 Eur - panaudotq finansavimo sumq kitoms islaidoms pulu*or.
45' Palyginus su praeitu laikotarpiu, biudZeto finansavimo pajamos padidejo, nes didejodarbo uZmokesdio islaidos i5 biudZeto lesq. I5 kitq saltiniq finansavimo pajamos mazejo, nesmaZiau i5laidq padarylaiS paramos leSq.
46' Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas pateikta 10-ojo vsAFAS ,,Kitospajamos" 2 ptied'e. Pagrindines veiklos kitos pajamos - 65169,10 Eur, gautos uZ ,,Gyvosiosarcheologijos dienos Kernaveje" festivalio lankym4, ekskursijas, edukacijar, 

-bili.t* 
uz muziejauslankym4, fi lmavimo paslaugas.

47 ' rnformaciia apie kitos veiklos pajamas pateikta 10-ojo vsAFAS ,,Kitos pajamos,, 3priede. Kitos veiklos pajamos - 64r,15 Eur uZ leidiniq pardavim4.
48' Palyginus su praejusiu laikotarpiu, pajamq gavome maLiau, kadangi turejomemaliau Iankytojq.

Pagrindin6s veiklos s4naudos

43' Pagrindines veiklos s4naudas pateiktos 3-ojo vsAFAS ,,veiklos rczultatr1,,ataskaitos 2 priede bei 25-ojo VSAFAS ,,Segmentai,, priede.
Pagrindines veiklos s4naudas sudaro: 6475g0,g4 Etx:

- darbo uZmokesdio sqnaudos _372669,77 Etx;
- socialinio draudimo s4naudos _2g75,00Eur;
- ligos paSalpq s4naudos _ 93l,gg Eur;



- ilgalaikio nemateriariojo turto amortizacijos s4naudos _ 1691,75 Eur;
- ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimo s4naudos _ 103771,g7 Eur;
- elektros energijos s4naudos _ 1g164,3g Eur;
- vandentiekio ir kanalizacijos s4naudos _ 1649,9g Eur;
- ry5iq paslaugq s4naudos _ 1g23,04 Ew;
- kitq komunaliniq paslaugq sqnaudos _ 6775,52hur;
- komandiruodiq s4naudos _ 1212,49 Eur;
- transporto sqnaudos _ 5040,6g Eur;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo s4naud os - 12342.39 Eur;
- sunaudotq atsargq s4naudos _ 29056,53 Eur;
- kitq paslaugq s4naudos _ 97179,75 Eur;
- pagrindines veiklos kitos s4naudos _ 900,00 Eur;
- nuomos s4naudos _ 1496,gl Ew.
Palyginus su praeitu laikotarpiu, pagrindines veiklos s4naudos padidejo. padidejo

komunaliniq bei kitq pasraugq sqnaudos, darbo uZmokesdio.
44' Kitos veiklos s4naudos - 2155,67 Eur, sunaudotq ir parduotq atsargq savikaina,

ilgalaikio turto nusidevej imo s4naudos.

Grynasis turtas

45' veiklos rezultatq ataskaitoje susidaro 3993,70 Eur pervirsis. per ataskaitini
laikotarpi gautos pajamos sudaro 65810,25 Eur, patirtos s4naudo s - 62416.55 Eur. pervirSis
susidard, kadangi patirtos s4naudos yra mazesnes nei gautos pajamos. Tai paiymeta finansines
btikles ataskaitoje (einamqiq metq pervirsis ar deficitas IV.l) bei veiklos rezultafi4ataskaitoje
grynasis pervirsis ar deficitas pries nuosavybes metodo itak4.

Direktorius
Ramojus Kraujelis

NBF centro buhalterines apskaitds pogrupio vadove Laura Unikauskiene


