
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  

ministro 2015 m. gruodžio 23 d.                    

įsakymu Nr. V-1341 

 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITOS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOJE IR JAI 

PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS (TA-11) 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašas (TA-11) (toliau – 

aprašas) taikomas apskaitoje, registruojant ir apskaitant finansinės ir investicinės veiklos pajamas 

ir sąnaudas. Aprašo privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir 

jai pavaldžių institucijų (toliau – Institucija) darbuotojai, kurių funkcijos susijusios su finansinės 

ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų registravimu ir apskaita.  

2. Aprašas parengtas remiantis 10-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartu „Kitos pajamos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 

m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-161 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės 10-ojo standarto patvirtinimo“ (toliau – 10-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartas „Kitos pajamos“), 11-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartu „Sąnaudos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1K-059 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės 11-ojo standarto patvirtinimo“ (toliau – 11-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartas „Sąnaudos“), 21-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartu „Sandoriai užsienio valiuta“, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1K-348 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos 

ir finansinės atskaitomybės 21-ojo standarto patvirtinimo“ (toliau – 21-asis viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Sandoriai užsienio valiuta“), 17-uoju viešojo 

sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartu „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-223 

„Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo“ 

(toliau – 17-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartas „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“) ir 20-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartu 

„Finansavimo sumos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 9 d. 

įsakymu Nr. 1K-205 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 20-ojo 

standarto patvirtinimo“ (toliau – 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartas 

„Finansavimo sumos“). 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. pajamos – gauta, gaunama arba gautina ekonominė nauda už viešųjų paslaugų 

teikimą, prekių ir paslaugų pardavimą per ataskaitinį laikotarpį, kai turto vertė padidėja arba 

įsipareigojimai sumažėja, dėl ko padidėja grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo didinimą; 

3.2. sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, 

perdavimo, netekimo arba nuvertėjimo ir įsipareigojimų prisiėmimo per ataskaitinį laikotarpį, dėl 

ko sumažėja grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą; 

3.3. sandoris užsienio valiuta – sandoris, kurio tarpusavio įsipareigojimų sumos 

išreiškiamos užsienio valiuta ir (arba) atsiskaitoma arba numatoma atsiskaityti užsienio valiuta; 

3.4. valiutos kursų skirtumas – skirtumas, atsirandantis dėl valiutos, kuria sudaromas 

finansinių ataskaitų rinkinys, ir užsienio valiutos kurso pasikeitimo, kai ta pati suma užsienio 

valiuta skirtingomis dienomis perskaičiuojama ir apskaitoje registruojama valiuta, kuria 
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sudaromas finansinių ataskaitų rinkinys; 

3.5. ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kuriam sudaromas metinių arba tarpinių 

ataskaitų rinkinys. 

 

II SKYRIUS 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMAS 

 

4. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, t. y., 

jos registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų 

gavimo momento.  

5. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos 

tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t. y., kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos 

(pvz., suteikiamos paslaugos), neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

6. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos turi būti pripažįstamos tik tuomet, kai 

tenkinamos visos šios sąlygos: 

6.1.  tikėtina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė nauda; 

6.2.  galima patikimai įvertinti pajamas; 

6.3.  galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

 

III SKYRIUS 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ GRUPAVIMAS 

 

7. Pagal sąskaitų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1291 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos ir jai pavaldžių institucijų buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ (toliau – 

Sąskaitų planas), sąskaitas finansinės ir investicinės veiklos pajamos yra skirstomos į šias grupes 

ir registruojamos 76 „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos“ sąskaitose: 

7.1. 761XXXX – palūkanų pajamos (žr. aprašo IV skyrių); 

7.2. 762XXXX – baudų ir delspinigių pajamos (žr. aprašo V skyrių); 

7.3. 763XXXX – pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos (žr. aprašo VI 

skyrių); 

7.4. 764XXXX – vertybinių popierių perkainojimo pelnas (žr. Finansinio turto apskaitos 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašą 

(TA-4) (toliau – Finansinio turto apskaitos tvarkos aprašas (TA-4)); 

7.5. 765XXXX – dividendai (žr. Finansinio turto apskaitos tvarkos aprašą (TA-4)); 

7.6. 766XXXX – finansinio turto perleidimo pelnas (žr. Finansinio turto apskaitos tvarkos 

aprašą (TA-4)); 

7.7. 767XXXX – kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos (žr. aprašo VII skyrių). 

8. Pagal Sąskaitų plano sąskaitas finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos yra 

skirstomos į šias grupes ir registruojamos 89 „Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos“ 

sąskaitose: 

8.1. 891XXXX – palūkanų sąnaudos (žr. aprašo IV skyrių); 

8.2. 892XXXX – baudų ir delspinigių sąnaudos (žr. aprašo V skyrių); 

8.3. 893XXXX – sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos (žr. aprašo VI 

skyrių); 

8.4. 894XXXX – vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai (žr. Finansinio turto 

apskaitos tvarkos aprašą (TA-4)); 

8.5. 895XXXX – finansinio turto perleidimo nuostoliai (žr. Finansinio turto apskaitos 

tvarkos aprašą (TA-4)); 

8.6. 896XXXX – finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos (žr. aprašo VII skyrių). 

 



3 
 

IV SKYRIUS 

PALŪKANŲ PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA 

 

9. Finansinės ir investicinės veiklos palūkanų pajamos skirstomos į: 

9.1. palūkanų pajamas už turto naudojimą ir už teigiamą banko sąskaitos likutį, kai 

Institucija juo disponuoja; 

9.2. sąlygines palūkanų pajamas, susijusias su ilgalaikių gautinų sumų amortizacija. 

10. Finansinės ir investicinės veiklos palūkanų sąnaudos skirstomos į: 

10.1. finansinės nuomos (lizingo) palūkanų sąnaudas; 

10.2. kitų ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų palūkanų sąnaudas; 

10.3. sąlygines palūkanų sąnaudas, susijusias su ilgalaikių įsipareigojimų ir atidėjinių 

amortizacija. 

11. Palūkanų pajamos už turto naudojimą ir teigiamą banko sąskaitos likutį, kai Institucija 

juo disponuoja, yra registruojamos apskaitoje, remiantis banko išrašais (aprašo priedo operacija 

1). 

12. Sąlyginių palūkanų pajamų ir sąnaudų registravimo tvarka pateikiama žemiau: 

12.1. Ilgalaikės gautinos sumos ir (arba) ilgalaikiai įsipareigojimai registruojami 

įsigijimo savikaina (aprašo priedo operacijos 2.1 ir 3.1).  

12.2. Registruojant ilgalaikes gautinas sumas ir (arba) ilgalaikius įsipareigojimus, reikia 

nustatyti, kokia yra šių ilgalaikių gautinų sumų ir (arba) ilgalaikių įsipareigojimų rinkos palūkanų 

norma. 

12.3. Jei, registruojant ilgalaikes gautinas sumas ir (arba) ilgalaikius įsipareigojimus, 

rinkos palūkanų norma reikšmingai skiriasi nuo faktinės, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, ilgalaikės gautinos sumos ir (arba) ilgalaikiai įsipareigojimai 

yra perskaičiuojami amortizuota savikaina, pritaikius ilgalaikės gautinos sumos ir (arba) ilgalaikio 

įsipareigojimo pirminio pripažinimo metu buvusią rinkos palūkanų normą. 

12.4. Apskaičiuotas skirtumas tarp įsigijimo ir amortizuotos ilgalaikių gautinų sumų ir 

(arba) ilgalaikių įsipareigojimų savikainos, pripažįstamas kitomis ataskaitinio laikotarpio 

finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis (aprašo priedo operacijos 2.2 ir 

3.3).  

12.5. Sudarant kitą finansinių ataskaitų rinkinį, pripažįstamos sąlyginės palūkanų 

pajamos arba sąnaudos (aprašo priedo operacijos 2.3 ir 3.3) (žr. Išankstinių apmokėjimų ir gautinų 

sumų apskaitos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose 

tvarkos aprašą (TA-6) (toliau – Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašas 

(TA-6)) ir Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašą (TA-8) (toliau – Ilgalaikių ir 

trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašas (TA-8))). 

12.6. Registruojant sąlygines palūkanų sąnaudas arba finansinės ir investicinės veiklos 

sąnaudas (dėl ilgalaikių gautinų sumų įvertinimo amortizuota savikaina), finansavimo pajamos 

nepripažįstamos. 

12.7. Amortizuojant ilgalaikes gautinas sumas ir (arba) ilgalaikius įsipareigojimus, 

rinkos palūkanų norma taikoma panašioms ilgalaikėms gautinoms sumoms ir (arba) ilgalaikiams 

įsipareigojimams. Nustatant rinkos palūkanų normą, reikia vadovautis 17-ojo viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 

nuostatomis.  
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V SKYRIUS 

BAUDŲ IR DELSPINIGIŲ PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA 

 

13. Institucija baudų ir delspinigių, susijusių su finansine veikla, pajamų nepripažįsta, kol 

baudos ir delspinigiai dar nėra gauti. Kai atsiranda prievolė mokėtojui sumokėti šias sumas, 

gautinos sumos pagal baudų ir delspinigių apskaičiavimo pažymą registruojamos nebalansinėje 

sąskaitoje 03XXXXX „Neapibrėžtasis turtas (gautinos sumos)“ (žr. Atidėjinių, neapibrėžtųjų 

įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto, poataskaitinių įvykių ir apskaitos klaidų taisymo apskaitos 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašą 

(TA-12) (toliau – Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto, poataskaitinių 

įvykių ir apskaitos klaidų taisymo apskaitos tvarkos aprašas (TA-12))). 

14. Kai baudos ir delspinigiai yra gaunami, mažinamas užregistruotas nebalansinėje 

sąskaitoje 03XXXXX „Neapibrėžtasis turtas (gautinos sumos)“ (žr. Atidėjinių, neapibrėžtųjų 

įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto, poataskaitinių įvykių ir apskaitos klaidų taisymo apskaitos 

tvarkos aprašą (TA-12)), išrašoma sąskaita faktūra ir registruojamos baudų ir delspinigių pajamos. 

Delspinigiai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą priskiriami pagrindinės veiklos pajamoms, 

už nesavalaikius atsiskaitymus – finansinės ir investicinės veiklos pajamoms (aprašo priedo 

operacija 4).  

15. Institucijos turi pripažinti baudų ir delspinigių sąnaudas tos dienos data, kuria atsiranda 

prievolė sumokėti šias sumas. Baudų ir delspinigių sąnaudos registruojamos pagal gautą baudų ir 

delspinigių pažymą arba sąskaitą faktūrą. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal lėšų 

šaltinius. (aprašo priedo operacija 5).  

16. Jei baudos ir delspinigiai mokami iš Institucijos lėšų, gautų už suteiktas paslaugas, 

finansavimo pajamos nepripažįstamos (aprašo priedo operacija 6). 

 

VI SKYRIUS 

VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA 

 

17. Sandoriai užsienio valiuta paprastai atsiranda, kai Institucija: 

17.1. gauna arba išrašo sąskaitas faktūras ar kitus dokumentus, už kuriuos mokėtina arba 

gautina suma yra išreikšta užsienio valiuta; 

17.2. perveda arba gauna lėšas, kai mokėtinos arba gautinos sumos išreikštos užsienio 

valiuta; 

17.3. kitu būdu prisiima įsipareigojimus, išreikštus užsienio valiuta. 

18. Ūkinė operacija užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinama ir 

registruojama apskaitoje eurais, taikant dokumento gavimo ar išrašymo arba lėšų pervedimo ar 

gavimo dieną paskelbtą Europos Centrinio Banko orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.  

19. Komandiruotės išlaidos, patirtos užsienio valiuta, kai avansas nebuvo išmokėtas, 

finansinių ataskaitų rinkinio valiuta vertinamos, taikant išvykimo į komandiruotę dieną paskelbtą 

Europos Centrinio Banko orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį. Jei už komandiruotę 

užsienyje išmokamas avansas, komandiruotės išlaidos, patirtos užsienio valiuta, finansinių 

ataskaitų rinkinio valiuta vertinamos, taikant avanso išdavimo dieną paskelbtą Europos Centrinio 

Banko orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį. 

20. Jei Europos Centrinis Bankas neskelbia orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio, 

taikomas Lietuvos banko skelbiamas orientacinis euro ir užsienio valiutos santykis.  

21. Jei ūkinės operacijos registravimo dieną euro ir užsienio valiutos santykis 

nepaskelbtas, taikomas paskutinis paskelbtas euro ir užsienio valiutos santykis. 

22. Finansinės ir investicinės veiklos valiutų kursų pasikeitimo įtaka yra registruojama: 

22.1. kai sąskaitos užsienio valiuta gavimo data skiriasi nuo sąskaitos apmokėjimo datos; 
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22.2. kai finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo dienos kursu yra perskaičiuojami 

sąskaitų (banko sąskaitų, mokėtojų (pirkėjų), gavėjų (tiekėjų) įsiskolinimų ir kt.) likučiai užsienio 

valiutomis. 

23. Jei, apskaičiavus valiutų kursų pasikeitimo įtaką punkte aukščiau nurodytais atvejais, 

gaunamas teigiamas rezultatas, tuomet registruojamos pajamos dėl teigiamos valiutų kursų 

pasikeitimo įtakos, jeigu gaunamas neigiamas rezultatas – sąnaudos dėl neigiamos valiutų kursų 

pasikeitimo įtakos (aprašo priedo operacija 7). 

24. Skirtumas tarp valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso, susidaręs, keičiant (perkant ar 

parduodant) valiutą, laikomas banko paslauga ir apskaitoje registruojamas pagrindinės veiklos 

kitų sąnaudų sąskaitose. 

25. Nepiniginių straipsnių (turto, įsigyto užsienio valiuta) įsigijimo savikaina apskaitoje 

registruojama eurais, taikant pirminio pripažinimo (sandorio) dieną galiojusį valiutos kursą, ir 

vėliau dėl užsienio valiutos kurso pasikeitimo neperskaičiuojama. 

26. Veiklos rezultatų ataskaitoje rodomas bendras valiutų kurso pasikeitimo rezultatas, t. 

y. skirtumas dėl teigiamos ir neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos. 

 

VII SKYRIUS 

KITŲ FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA 

 

27. Kitomis finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis arba pajamomis kiekvieno 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje registruojamas ilgalaikių gautinų sumų ir ilgalaikių 

įsipareigojimų įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos skirtumas (žr. aprašo 12.4 

papunktį). 

 

VIII SKYRIUS 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄSKAITŲ UŽDARYMAS, PASIBAIGUS 

FINANSINIAMS METAMS 

 

28. Užregistravus visas finansinių metų operacijas, visos finansinės ir investicinės veiklos 

pajamų ir sąnaudų sąskaitos yra uždaromos. Visų finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir 

sąnaudų sąskaitų paskutinę finansinių metų dieną likučiai perkeliami į sąskaitą 31XXXXX 

„Sukauptas perviršis ar deficitas“.  

 

IX SKYRIUS 

RYŠIAI SU KITAIS APRAŠAIS 

 

29. Šis aprašas siejasi su: 

29.1. Finansinio turto apskaitos tvarkos aprašu (TA-4); 

29.2. Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašu (TA-6); 

29.3. Finansavimo sumų apskaitos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje 

ir jai pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašu (TA-7), patvirtintu Lietuvos Respublikos ministro 2015 

m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

ir jai pavaldžių institucijų buhalterinės apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“;  

29.4. Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašu (TA-8); 

29.5. Pajamų apskaitos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje ir jai 

pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašu (TA-9) ), patvirtintu Lietuvos Respublikos ministro 2015 m. 

balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir 

jai pavaldžių institucijų buhalterinės apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“; 

29.6. Sąnaudų apskaitos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje ir jai 

pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašu (TA-10), patvirtintą Lietuvos Respublikos ministro 2015 m. 

balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir 

jai pavaldžių institucijų buhalterinės apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“; 
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29.7. Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto, poataskaitinių įvykių 

ir apskaitos klaidų taisymo apskaitos tvarkos aprašu (TA-12). 

_____________________________ 


