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I. BENDROJI DALIS
1. Kazl R dos
Tarnyba) yra savivaldyb s
biud etin staiga, kurios steig jas Kazl R dos savivaldyb s taryba.
Juridini asmen registre 2009 m. sausio 29 d. kodas 302307677. staiga yra paramos gav ja.
Buvein s adresas: Atgimimo g.1a, LT-69419, Kazl R da.
2. Tarnyboje dirba 9 darbuotojai.
3. Tarnyba savo veikl grind ia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nutarimais, vietimo ir mokslo ministro
sakymais, kitais teis s aktais, Kazl R dos savivaldyb s tarybos sprendimais, mero
potvarkiais, administracijos direktoriaus sakymais ir Tarnybos Nuostatais.
4. Tarnyba kontroliuojam arba asocijuot subjekt neturi.
5.
6. Tarnyba filial ar kit strukt rini padalini neturi.
7. Tarnybos restrukt rizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomi.
8. Neapibr to turto staiga neturi.
9. Svarbi s lyg , kurios gali takoti tolesn staigos veikl , n ra.
10. Reik ming vyki po paskutinio ataskaitinio laikotarpio nebuvo.
11. Tarnybos finansin s ataskaitos teikiamos u pilnus 2021 biud etinius metus.
12. Finansin se ataskaitose pateikiami duomenys i reik ti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais eurais.
II. APSKAITOS POLITIKA
13. Tarnybos ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Vie ojo sektoriaus
atskaitomyb s statymo 21 str. 6 dalyje.
14.
Tarnybos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sud tin dalis. staigos buhalterin s
apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas staigos direktor s 2011 m.
m n. 26 d.
sakymu Nr.30a.
-60 patvirtintas
pakoreguotas apskaitos vadovas. Apskaitos politika u tikrina, kad apskaitos duomenys
atitikt kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Nesant konkretaus reikalavimo, staiga
vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS Finansini
ataskait rinkinio pateikimas .
NEMATERIALUSIS TURTAS
15. Nematerialusis turtas (N
nematerialiojo turto s
3-ojo VSAFAS nustatytus ne
kriterijus.
16. Ne
VSAFAS.
17. N
turto vienetus.
18.
N

3-ajame
al

19. N
tiesiogiai proporcingu metodu.
20. NT naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti 2009
tarnybos
-640.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
21. Ilgalaikis materialusis turtas ( IMT ) pripa stamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis
atitinka ilgalaikio materialiojo turto s vok ir 12-ojo VSAFAS nustatytus ilgalaikio
materialiojo turto pripa inimo kriterijus.
22. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pob d skirstomas pagrindines grupes, nustatytas 12ajame VSAFAS.
23. IMT pirminio pripa inimo momentu apskaitoje registruojamas sigijimo savikaina pagal
ilgalaikio turto vienetus.
24. Po pirminio pripa inimo IMT finansin se ataskaitose rodomas sigijimo savikaina,
at mus sukaupt nusid v jimo ir nuvert jimo, jeigu toks yra, sum .
25. IMT nud vimoji vert nuosekliai paskirstoma per vis turto naudingo tarnavimo laik
tiesiogiai proporcingu metodu.
26. IMT naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti 2009
m. gruod io 28 d. tarnybos direktor s sakymu Nr. V - 49, vadovaujantis Kazl R dos
savivaldyb s administracijos direktoriaus 2009 m. gruod io 18 d. sakymu Nr.AT-640.
staigos buhalterin je apskaitoje prad ti taikyti nuo 2010 m. sausio m n. 1 d.
27. Kai IMT nura omas arba parduodamas, jo sigijimo savikainos suma nura oma, taip pat
nura oma sukaupto nusid v jimo suma ir, jei yra, nura oma ir nuvert jimo suma.
ATSARGOS
28. Atsargos pirminio pripa inimo metu vertinamos sigijimo savikaina, strategin s atsargos
vertinamos taip pat sigijimo savikaina, i skyrus 8 ajame VSAFAS nustatytus atvejus.
29. Atsargoms taikomas j kainojimo arba konkre i kain b das
FIFO metodas.
30. Atsarg sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitom atsarg b d ,
kai buhalterin je apskaitoje fiksuojama kiekviena su atsarg sunaudojimu susijusi
operacija.
31. Prie atsarg priskiriamas neatiduotas naudoti kinis inventorius. Atiduoto naudoti
kinio inventoriaus vert i karto traukiama s naudas. Naudojamo kinio inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansin se s skaitose Atsarg apskaitos tvarkos apra e nustatyta
tvarka.
FINANSAVIMO SUMOS
32. Finansavimo sumos pripa stamos, kai jos atitinka 20-ojo VSAFAS Finansavimo
sumos nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos i savivaldyb s biud eto, kit finansavimo altini gautos arba gautinos
l os arba kitas turtas, skirti staigos nuostatuose numatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms
atlikti, programoms gyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus, kitas
l as i laidoms dengti (pvz. 2 % GPM, paramos, tikslines l as projektams vykdyti ) ir kaip
param gaut turt .
33. Finansavimo sumos skirstomos:
33.1. nepiniginiam turtui sigyti (tame sk
nemokamai gautas turtas ir u simbolin
atlyg sigytas nepiniginis turtas ),
33.2. kitoms i laidoms kompensuoti ( tai yra visos finansavimo sumos, kurios neskirtos
nepiniginiam turtui sigyti ).
34. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba j dalis pripa stamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis
susijusios s naudos.
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35. Vadovaujantis 17-uoju VSAFAS trumpalaikiams finansiniams sipareigojimams
priskiriama:
35.1. ilgalaiki atid jini einam j met dalis ir trumpalaikiai atid jiniai,
35.2. ilgalaiki sipareigojim einam j met dalis,
35.3. pervestinos sumos biud etus, fondus ir kitiems subjektams,
35.4. mok tinos sumos, susijusios su vykdoma veikla,
35.5. kiti trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai.
36. Pirminio pripa inimo metu finansiniai
sipareigojimai
vertinami
sigijimo
savikaina. V liau ie sipareigojimai vertinami:
36.1. susij su rinkos kainomis tikr ja verte,
36.2. kiti trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai sigijimo savikaina.
FINANSAVIMO PAJAMOS
37. Pajam apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripa stamos tuo pa iu
laikotarpiu, kai yra patiriamos su iomis pajamomis susijusios s naudos.
38. Registruojant su finansavimo sum pripa inimu susijusias operacijas, b tina nurodyti,
kokios valstyb s funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripa intos finansavimo
pajamos, panaudojant detalizuojan ius po ymius arba sukuriant subs skaitas.
39. Pajamos pripa stamos, kai tik tina kad staiga gaus ekonomin naud , kai galima
patikimai vertinti pajam sum ir kai staiga gali patikimai vertinti su pajam u dirbimu
susijusias s naudas.
40. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansin se ataskaitose t ataskaitin
laikotarp , kur yra u dirbamos, tai yra kur suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar
parduodamos prek s, nepriklausomai nuo pinig gavimo momento.

41. Pagal 11- j VSAFAS - s naudos apskaitoje pripa stamos, vadovaujantis kaupimo ir
palyginamumo principais, tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai u dirbamos su jomis susijusios
pajamos, neatsi velgiant pinig i leidimo laik .
42. Jeigu padaryt i laid ne manoma susieti su tam tikr pajam u dirbimu, ios i laidos
pripa stamos s naudomis t pat laikotarp , kada buvo patirtos.
43. S naud dydis vertinamas sumok ta arba mok tina pinig suma.

44. vykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
staigos finansin pad t paskutin ataskaitinio laikotarpio dien (koreguojantys vykiai),
atsi velgiant
j
takos reik m parengtoms finansin ms ataskaitoms, yra parodomi
Finansin s b kl s ataskaitoje , Veiklos rezultat ataskaitoje ir Pinigini sraut
ataskaitoje .
45. Nekoreguojantys vykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apra omi Ai kinamajame
ra te , jeigu jie reik mingi. Apskaitos politikos keitimas nustatytas 7-ajame VSAFAS

46.

Vadovaujantis 7ataskaitiniu laikotarpiu gali b ti pasteb tos apskaitos klaidos, padarytos
pra jusi laikotarpi finansin se ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos
vertin i rai ka arba kartu su kit to ataskaitinio laikotarpio klaid vertin mis i rai komis
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yra didesn nei 0,5 procento per finansinius metus gaut finansavimo sum vert s arba 0,25
procento turto vert s.
47. Ir esmin s, ir neesmin s apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansin se ataskaitose:
47.1. jei apskaitos klaida n ra esmin , jos taisymas registruojamas toje pa ioje s skaitoje,
kurioje buvo u registruota klaidinga informacija, ir parodoma toje pa ioje veiklos rezultat
eilut je, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija.
47.2. jei apskaitos klaida esmin , jos taisymas registruojamas tam skirtoje s skaitoje ir
parodomas veiklos rezultat eilut je Apskaitos politikos keitimo bei esmini apskaitos klaid
taisymo taka . Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansin informacija
pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esmin s klaidos taisymu susijusi
informacija pateikiama ai kinamajame ra te.

48. staigos finansini ataskait rinkinys rengiamas pagal VSAFAS. Finansini ataskait
rinkinio negalima apib dinti kaip atitinkan io iuos standartus, jeigu jis neatitinka bent vieno
taikytino VSAFAS ar jo reikalavimo.
49. Nukrypimai nuo standart neleid iami, i skyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikos
statymai ar kiti teis s aktai, vir esni nei VSAFAS, reglamentuojantys vie ojo sektoriaus
subjekt veikl , nustato kita.
III. PASTABOS
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
50. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika, trumpai apra yta Apskaitos vadovo
Apskaitos politikos dalyje ir 2021 ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.
51. Informacija apie IMT balansin s vert s pasikeitim pagal grupes per atskaitin laikotarp
pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.
52. Tarnyboje yra ilgalaikio materialiojo turto, kurio bendra suma yra 18328,49
. Jis yra
visi kai nud v tas, ta iau vis dar naudojamas veikloje.
53. Kazl R dos
pagal panaudos sutartis i Kazl R dos
savivaldyb s administracijos yra gavusi ilgalaik material j turt :
54. Kazl R dos savivaldyb s Tarybos 2009-02-27 sprendimu Nr. TS 18-582 (2010-04-06
Panaudos sutartis Nr.S-63 ) perduotos patalpos, esan
Atgimimo g. 1a, Kazl R doje.
Sutartis sudaryta
neatlygintinai
154703,26
).
55.
2012-12141. Perduotas turtas metodikos, suma
.
56. IMT, kuris visai nebenaudojamas staigos veikloje arba laikinai nenaudojamas veikloje,
n ra.
57. Turto, sigyto pagal finansin s nuomos sutartis, n ra.
58. Pagal panaudos sutartis gautas turtas, laikantis VSAFAS, apskaitomas DK nebalansin je
s skaitoje Nr.0120001.
59.
Did
60. Pastaba P02
104394,61 Eur
60.1.
- 93084,33 Eur
60.2.
- 2100,00 Eur
60.3
- 400,00 Eur
60.4.
- 3114,34 Eur
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60.5.
- 5695,94 Eur
Informacija pateikta 5-ojo VSAFAS 2 priede.
61. Pastaba P3 Nematerialiojo
Informacija pateikta 13-ojo VSAFAS priede.
62. Pastaba P4 Ilgalaikio turt
Informacija pateikta 12-ojo VSAFAS priede.
63. Pastaba P8
Informacija pateikta
8-ojo VSAFAS 1 priede.
64. Pastaba P9 I
;
231,24 Eur. ir
prenumerata/draudimas) 126,38
Eur. Informacija pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede.
65. Pastaba P10- Sukauptos gautinos sumos
rvas, kitos gautinos sumos)
5450,47 Eur. Pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.
66. Pastaba P11
1112,37 Eur:
169,48 Eur.
Europos
942,89 Eur.
Informacija pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede.
67. Pastaba P12 169,48 Eur
169,48 Eur.
Informacija pateikta 20-ojo VSAFAS 5 priede.
68. Pastaba P17 Trumpalaik
- 5450,47
65.1. S
5450,47 Eur.
Pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede.
69. Pastaba P18 Sukauptas pervi
357,62 Eur.
70. Pastaba P21 1088,00 Eur. Informacija pateikta 10-ojo
VSAFAS 2 priede.
71. Pastaba P22
87964,44
67.1. D
audos - 86543,93 Eur
67.2.
- 1420,51 Eur
Pateikta 25-ojo VSAFAS priede.
72. Pastaba P24 5245,91
Eur. Pateikta 17-ojo VSAFAS 13 priede.
73. Apskai

Vyresnioji
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