
       Finansinio turto apskaitos  

       Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  

       ministerijoje tvarkos aprašo  

       1 priedas  

 

FINANSINIO TURTO APSKAITOS BUHALTERINIAI ĮRAŠAI 

 

Opera-

cijos 

Nr. 

Operacijos turinys Detali operacija Debetuojama sąskaita Kredituojama sąskaita Dokumentas 
Nuoroda į 

standartą 

4.1 4

.

1 

Registruojamas bendrovės ar 

viešosios įstaigos steigimas  

Registruojama investicijų savikaina 161XXXX Investicijos į 

nuosavybės vertybinius 

popierius 

24XXXXX Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 

arba 

695XXXX Kitos mokėtinos 

sumos 

Sutartis 14 VSAFAS 

Registruojamos tiesioginės 

investicijų įsigijimo sąnaudos 

896XXXX Finansinės ir 

investicinės veiklos kitos 

sąnaudos 

691XXXX Tiekėjams mokėtinos 

sumos  

Sutartis, sąskaita 

faktūra 

14 VSAFAS 

4.2  Registruojamas Ministerijai 

priklausančių bendrovės akcijų 

vertės padidėjimas 

(sumažėjimas), įsigijus naują 

akcijų paketą ir iš naujo 

įvertinus turtą ir įsipareigojimus 

Registruojamas akcijų pirkimas 161XXXX Investicijos į 

nuosavybės vertybinius 

popierius  

24XXXXX Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 

arba 

695XXXX Kitos mokėtinos 

sumos 

Sutartis, finansinės 

ataskaitos 

14 VSAFAS  

 

Registruojamas turimų akcijų vertės 

padidėjimas 

161XXXX Investicijos į 

nuosavybės vertybinius 

popierius  

767XXXX Kitos finansinės ir 

investicinės veiklos pajamos 

 

Registruojamas turimų akcijų 

nuvertėjimas 

896XXXX Finansinės ir 

investicinės veiklos kitos 

sąnaudos 

161XXX3 Investicijos į 

nuosavybės vertybinius 

popierius nuvertėjimas  

4.3  Registruojami dividendai iš 

bendrovės, kurios akcijos 

apskaitoje registruojamos 

nuosavybės metodu 

Paskelbus dividendus mažinamos 

investicijos ir registruojami 

pervestini dividendai į biudžetą 

31XXXXX Sukauptas perviršis 

ar deficitas 

161XXXX Investicijos į 

nuosavybės vertybinius 

popierius 

Akcininkų 

sprendimas 

14 VSAFAS  

 

2295XXX Gautini dividendai 6814XXX Pervestini dividendai 

Bendrovei sumokėjus dividendus į 

biudžetą, mažinami pervestini 

dividendai ir gautini dividendai 

6819XXX Pervestini dividendai 2295XXX Gautini dividendai  Pranešimas apie 

apmokėjimą  



 2 

Opera-

cijos 

Nr. 

Operacijos turinys Detali operacija Debetuojama sąskaita Kredituojama sąskaita Dokumentas 
Nuoroda į 

standartą 

4.4  Registruojamas akcijų 

perdavimas kitam ne viešojo 

sektoriaus subjektui  

Registruojamas investicijų 

sumažėjimas, akcijas perdavus ne 

viešojo sektoriaus subjektui 

42XXXXX Finansavimo sumos 

(panaudotos) 

 

 

896XXXX Finansinės ir 

investicinės veiklos sąnaudos 

161XXXX Investicijos į 

nuosavybės vertybinius 

popierius  

 

70XXXXX Finansavimo 

pajamos 

Sprendimas 14 VSAFAS 

4.5  Registruojamas akcijų 

perdavimas viešojo sektoriaus 

subjektui  

Registruojamas investicijų 

sumažėjimas 

42XXXXX Finansavimo sumos 

(perduotos) 

161XXXX Investicijos į 

nuosavybės vertybinius 

popierius  

Sprendimas  

perdavimo ir 

priėmimo aktas 

14 VSAFAS 

4.6  Registruojamos investicijos 

savikainos metodu, jeigu 

bendrovė, kurios akcijų turi 

Ministerija, reorganizavimo 

metu padalijama į dvi 

bendroves, ir Ministerijos 

investicijų į vieną bendrovę ar 

abi iš jų dalis sumažėja ir tampa 

mažesnė nei 20 %, tuomet 

investicija į bendrovę, kurios 

akcijų Ministerija turi mažiau 

nei 20%, įvertinama  savikainos 

metodu 

Registruojamas investicijų 

nuosavybės metodu sumažėjimas, 

jei investicijų vertė savikainos 

metodu didesnė už investicijų vertę 

nuosavybės metodu 

1613XXX Investicijos į kitus 

subjektus 

161XXXX Investicijos į 

nuosavybės vertybinius 

popierius  

 

Reorganizuotų 

įmonių įstatai ir kiti 

reorganizavi-mo 

dokumentai 

14 VSAFAS 

17 VSAFAS 

Registruojamas investicijų 

nuosavybės metodu sumažėjimas, 

jei investicijų vertė savikainos 

metodu mažesnė už investicijų vertę 

nuosavybės metodu 

1612XXX Investicijos į 

kontroliuojamus ne viešojo 

sektoriaus ir asocijuotuosius 

subjektus 

 

896XXXX Finansinės ir 

investicinės veiklos kitos 

sąnaudos 

1611XXX Investicijos į 

kontroliuojamus viešojo 

sektoriaus subjektus  

 

4.7  Registruojamas 

nekontroliuojamos bendrovės 

akcijų įsigijimas ir įnašai į 

viešąsias įstaigas savikainos 

metodu 

Registruojamas akcijų įsigijimas 

 

1612XXX Investicijos į įmones, 

įstaigas ir organizacijas 

savikainos metodu 

24XXXXX Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai  

arba 

695XXXX Kitos mokėtinos 

sumos 

Sutartis 17 VSAFAS 

4.8  Registruojamas nuvertėjimas, 

nustačius, kad Ministerija 

negalės atgauti investicijų į 

nekontroliuojamą bendrovę  

Registruojamas investicijų 

nuvertėjimas 

896XXXX Finansinės ir 

investicinės veiklos kitos 

sąnaudos 

161XXX3 Investicijų į 

nuosavybės vertybinius 

popierius nuvertėjimas 

Finansinės 

ataskaitos 

17 VSAFAS 

4.9  Registruojami dividendai iš 

bendrovės, registruotos 

apskaitoje savikainos metodu 

 

Paskelbus dividendus, 

registruojamos dividendų pajamos, 

investicijos ir pervestini dividendai į 

biudžetą 

 2295XXX Gautini dividendai  

765XXXX Pervestini dividendai  

765XXX Apskaičiuoti 

dividendai  

6819XXX Pervestini dividendai 

Akcininkų 

sprendimas  

14 VSAFAS 



 3 

Opera-

cijos 

Nr. 

Operacijos turinys Detali operacija Debetuojama sąskaita Kredituojama sąskaita Dokumentas 
Nuoroda į 

standartą 

Bendrovei išmokėjus dividendus į 

biudžetą, mažinami pervestini 

dividendai ir gautini dividendai 

6819XXX Pervestini dividendai  2295XXXGautini dividendai  Pranešimas apie 

apmokėjimą  

4.10  Registruojami gauti pinigai ar 

pinigų ekvivalentai 

Registruojami gauti pinigai ar 

pinigų ekvivalentai 

24XXXXX Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 

 

1632XXX Kitos ilgalaikės 

gautinos sumos 

arba 

22XXXXX Per vienus metus 

gautinos sumos 

arba 

694XXXX Gauti išankstiniai 

mokėjimai  

arba  

42XXXXX Finansavimo sumos 

(gautos) 

Banko išrašas 17 VSAFAS 

4.11  Registruojamas pinigų ar pinigų 

ekvivalentų sumažėjimas 

Registruojamos gautinos 

finansavimo sumos, pateikus 

paraišką  

222XXXX Gautinos 

finansavimo sumos 

41XXXXX Finansavimo sumos 

(gautinos) 

Finansavimo 

sutartis, paramos 

sutartis, mokėjimo 

paraiška, kitas 

dokumentas 

20 VSAFAS 

Registruojamos gautos finansavimo 

sumos 

24XXXXX Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 

222XXXX Gautinos 

finansavimo sumos 

Banko išrašas 20 VSAFAS 

41XXXXX Finansavimo sumos 

(gautinos) 

42XXXXX Finansavimo sumos 

(gautos) 

Registruojamas apmokėjimas 

tiekėjui 

117XXXX Išankstiniai 

mokėjimai už nematerialųjį turtą 

arba 

12102XX Išankstiniai 

mokėjimai už ilgalaikį 

materialųjį turtą, 

arba 

166XXXX Išankstiniai 

mokėjimai už ilgalaikį finansinį 

turtą, 

arba 

211XXXX Išankstiniai 

mokėjimai, 

24XXXXX Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 

Banko išrašas 17 VSAFAS 
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Opera-

cijos 

Nr. 

Operacijos turinys Detali operacija Debetuojama sąskaita Kredituojama sąskaita Dokumentas 
Nuoroda į 

standartą 

arba 

5XXXXXX Ilgalaikiai 

įsipareigojimai, 

arba 

6XXXXXX Trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

4.12  Išankstiniai mokėjimai už 

finansinį turtą nurašomi 

registruojant finansinį turtą 

Registruojamas išankstinio 

mokėjimo už finansinį turtą 

nurašymas 

16XXXXX Ilgalaikis finansinis 

turtas 

166XXXX Išankstiniai 

mokėjimai už ilgalaikį finansinį 

turtą 

Sutartis 17 VSAFAS 

4.13  Kiekvieno ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

registruojama kontroliuojamųjų 

ir asocijuotųjų bendrovių 

rezultatai nuosavybės metodu 

Registruojamas bendrovės pelnas – 

Ministerijai priklausančia dalimi 

didinamas Ministerijos finansinis 

turtas 

1611XXX Investicijos į įmones, 

įstaigas ir organizacijas 

nuosavybės metodu 

91XXXXX Nuosavybės metodo 

įtaka 

Finansinės 

ataskaitos 

17 VSAFAS 

Registruojamas bendrovės nuostolis 

– Ministerijai priklausančia dalimi 

mažinamas Ministerijos finansinis 

turtas 

91XXXXX Nuosavybės metodo 

įtaka 

1611XXX Investicijos į įmones, 

įstaigas ir organizacijas 

nuosavybės metodu 

 

_______________________________________ 


