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2020 m. kovo 31 d. 

 
 

BENDROJI DALIS 

 

VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla ,,Žiemys" (toliau - „Įstaiga") įmonių 

registre įregistruota 2013 metais balandžio men. 22 d. Istaigos kodas: 303046835. Įstaiga 

yra paramos gavėja, statusas registruotas 2013 m. balandžio mėn. 22 d. Istaigos buveinės adresas 

yra: Pilies g. 2A Klaipėda. 

VšI Klaipédos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys" steigėjai - dalininkai yra: 

Klaipėdos miesto savivaldybė,buveinė: Danės g. 17, LT -92117,Klaipėda, kodas 111100775; 

Klaipėdos rajono savivaldybė, buveinė: Klaipėdos g. 2, LT – 96130 Gargždai, kodas 188773688; 

Klaipėdos miesto jūrinis buriuotojų klubas, buveinė: Žvejų g. 24, LT-91248 Klaipėda, kodas 

293182780. 

Istaigos tikslai numatyti istatuose: Per buriavimo sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, 

ugdyti jaunus talentingus sportininkus, specialistų parengtomis priemonėmis rengti juos tinkamai 

atstovauti Klaipėdos krašto, šalies ir kituose tarptautiniuose renginiuose; propaguoti buriavimo 

sportą, sportiniais pasiekimais padėti formuoti gerą Klaipédos krašto ir Lietuvos kaip jūrinės 

valstybės įvaizdį; buriavimo sporto priemonémis padėti ugdyti ir lavinti sveiką, morališkai tvirtą 

asmenybę; pagal savo veiklos sritį dalyvauti įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybės ir 

Klaipėdos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programas. 

Įstaigos veiklos rūšys: 

Veikla: 932000 - Pramogų ir poilsio organizavimo veikla. 

Veikla: 930000 — Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla. 

Veikla: 931100 — Sportų įrenginių eksploatavimas. 

Ataskaitiniu metu vidutinis Istaigos darbuotoju skaičius — 4 darbuotojai. Per ataskaitinį laikotarpį 

Istaigos darbo užmokesčio sąnaudas sudarė 20 468,95 eurai. 

 Įstaiga neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.  

  

APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaiga nuo 2019 m. sausio 1 d. buhalterinę apskaitą pradėjo vesti taikant Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Vadovaujantis LR Finansų ministro patvirtinta 

Viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, buhalterinių sąskaitų likučių 

perkėlimo tvarka, įstaigos 2018 m. gruodžio 31 d. sąskaitų likučiai buvo perkelti į pavyzdinio 

VSAFAS sąskaitų plano DK sąskaitas. Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis LR 



viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatymu, LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, LR 

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, bei apskaitos principais 

išdestytais žemiau. 

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo prielaida. 

Informacija finansinėse ataskaitose pateikta bendra Europos valiuta — Eurais (Eur). 

 

ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS 

 

Nematerialiajam turtui priskiriamas turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Įstaiga 

disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti ekonominės naudos ateityje, apskaitomas įsigijimo 

savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos ir nuvertėjimo nuostolių suma. Nusidėvėjimas 

skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingq (tiesini) metodą. 

Nematerialiojo tulto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos tame 

ataskaitiniame laikotarpyje, kuriame jos buvo patirtos sąnaudomis. Nusidėvėjimas pradedamas 

skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti, datos. Nusidėvėjimo sąnaudos 

priskiriamos Istaigos veiklos sąnaudoms. 

 

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnįs išlaidos priskiriamos tame 

ataskaitiniame laikotarpyje, kuriame jos buvo patirtos sąnaudoms. 

 

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Įstaiga valdo ir kontroliuoja, kurio tikisi 

gauti ekonominés naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius 

metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė 

už nustatytą minimalią tos grupės turto vertę. 

Materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo ir 

įvertinta turto nuvertėjimo suma. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą, nudėvint turto vertę iki likutinės vertės per numatomą turto naudingo tamavimo 

larkotarpį. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas 

naudoti, datos. Istaigoje įsigytam ilgalaikiam turtui taiko nusidėvėjimo normatyvus, pateikiamus 

žemiau: 



 
 

 

Pelnas arba nuostoliai ilgalaikio materialaus turto pardavimo atveju nustatomas kaip 

skirtumas tarp įplaukų ir perleisto materialaus ilgalaikio turto likutinės vertės bei yra pripažįstamas 

veiklos rezultatų ataskaitoje kaip kitos veiklos pajamos arba sąnaudos. 

Turto įsigijimo savikaina yra didinama atliktų remonto darbų verte ir patikslinamas to turto 

naudingas tarnavimo laikotarpis, jei ilgalaikio materialiojo turto remonto darbai pailgina turto 

naudingo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes. Remonto darbų vertė pripažįstama 

ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis, jei tokie remonto darbai nepagerina naudingųjų turto 

savybių ir nepailgina naudingo tamavimo laiko, o tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę. 

 

GAUTINOS SUMOS 

 

Gautinos sumos pirmimio pripažinimo metu apskaitomos savikaina, o paskesnio — 

amortizuota savikaina. 

 

ATSARGOS 

 

Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina. Balanse atvaizduojamos 

įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, ta, kuri yra mažesnė. Atsargos 

apskaitomos naudojant FIFO atsargų nurašymo metodą. 

Su atsargų įsigijimu susijusiomis išlaidomis laikomos jų transportavimo, paruošimo naudoti 

išlaidos, visi su pirkimu susiję mokesčiai, rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), 

atimant pirktą atsargų nukainojimo ir pirkimo metu suteiktas nuolaidų sumas. Nustatant atsargų 

įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedamos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios 

išaidos, kai jos sudaro reikšmingą atsargų vertės dalį. 

 

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 



 

Pinigus sudaro grynųjų pinigų likučiai kasoje ir sąskaitos bankuose. Pinigų ekvivalentus 

sudaro trumpalaikės ir aukšto likvidumo investicijos, kurios gali būti greitai konvertuojamos į 

grynuosius pinigus, investicijų trukmė nuo jų įsigijimo datos neviršija trijų mėnesių laikotarpio bei 

tokios investicijos nėra jautrios reikšmingiems vertės pokyčiams. 

 

UŽSIENIO VALIUTA 

 

Sandoriai užsienio valiuta apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo 

kursą. Pelnas ir nuostoliai iš tokių sandorių įvykdymo bei piniginio turto ir įsipareigojimų užsienio 

valiuta periodo pabaigai perskaičiavimo į bendrą Europos sąjungos valiutą, apskaitomas veiklos 

rezultatų ataskaitoje. 

 

ATIDĖJINIŲ APSKAITA 

 

Atidėjiniai pripažįstami tuomet, kai dėl praeities ivykių Įstaiga turi dabartinių teisinių arba 

konstruktyvinių įsipareigojimų, ir kurių įvykdymui Įstaigai teks išmokėti lėšas bei tokią 

įsipareigojimų sumą galima patikimai įvertinti.  

FINANSAVIMO SUMOS 

Įstigos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 

finansavimo sumų sąvoką ir 20-ajame  VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. 

Įstaigos apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Visos gaunamos ir 

perduodamos finansavimo sumos turi būti grupuojamos atsižvelgiant į finansavimo sumų paskirtį 

pagal VSS pavyzdinio sąskaitų plano sąskaitas: 

• finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti;  

• finansavimo sumos biologiniam turtui įsigyti 

• finansavimo sumos atsargoms įsigyti; 

• finansavimo sumos kitoms išlaidoms.  

 

PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMAS 

 

Pajamos yra pripžįstamos, kai jos uždirbamos. Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės 

naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos pajamomis nepripažįstamos. 

Pajamos prekių pardavime pripažįstamos tuomet, kai įvykdomos šios sąlygos: 

• Įstaiga perdavė pirkėjui rizikč, susijusią su parduotomis prekėmis, bei prekių nuosavybės 

teikiamą naudą; 

• Istaiga nebevaldo ir nebekontroliuoja parduotq prekių; 

• Tikėtina, kad su prekių pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta ir galima 

patikimai įvertinti jos dydų; 

• Sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo sandoriu, gali büti patikimai ivertintos. 



Sąnaudos pripžįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į apmokėjimo laiką. 

Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms 

uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos 

kaip turtas. 

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai, nuosavybės 

metodu apskaitomų investicijų pelnas ar nuostoliai, finansinio turto perleidimo rezultatas, užsienio 

valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. Baudos ir delspinigiai pripažįstami pajamomis (sąnaudomis) 

tada, kai jie susidaro. 

 

 

 

PASTABOS 

 

1. VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla ,,Žiemys" per ataskaitinį laikotarpį gavo 

finansavimų sumų (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) 25 162,00 Eur, iš jų: 

• Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 3 600,00 Eur; 

• Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 17 500 Eur; 

• Klaipėdos miesto savivaldybės administracija neformaliąjam švietimui 442,00 Eur. 

• Iš kitų finansavimo šaltinių 3620,00 Eur. 

   

2. Ilgalaikio nematerialiojo turto likučiai: 

 

Turto grupė Įsigijimo savikaina 

laikotarpio pradžioje 

Sukauptas 

nusidėvėjimas 

Likutis laikotarpio 

pradžioje 

Kitas nematerialusis 

turtas 

434.43 434.14 

 

0,29 

Iš viso: 434.43 434.14 

 

0,29 

 

3. Ilgalaikio materialiojo turto likučiai: 

Turto grupė Įsigijimo 

savikaina 

laikotarpio 

pradžioje 

Įsigijimas per 

laikotarpį 

Sukauptas 

nusidėvėjimas 

Likutis laikotarpio 

pabaigoje 

Transporto 71746,93  38788,44 32958,49 

 



priemonės 

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas 

109903,84  89289,38 20614,46 

 

Baldai ir biuro 

įranga 

662,65 

 

 662,65 0 

Iš viso: 182313,42 - 128740,47 53572,95 

 

 

4. Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – tai transporto ir 

laivų bei katerių draudimai – 447,69 Eur ir išankstinis apmokėjimas UAB Circle K kuro 

kortelės kredito limitui padengti – 341,80 Eur. 

5. Įstaigos pagrindinę įsipareigojimų dalį sudaro įsipareigojimai: 

• Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai – 10 673,59 Eur. 

• Su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai - 7 076,54 Eur. 

• Skolos tiekėjams – 1 036,12 Eur. 

• Gauti išankstiniai apmokėjimai – 1 400 Eur. 

•  

 

Direktorė    Agnė Dalangauskienė 

 

UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ 

Atsakingas finansininkas   Goda Urbonienė 

 

2020 m. gegužės 19 d. 
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