
PATVIRTINTA 

       Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

       Ministro 2015 m. gruodžio 23 d.                                                            

       įsakymu Nr. V-1341  

 

ATIDĖJINIŲ, NEAPIBRĖŽTŲJŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, NEAPIBRĖŽTOJO TURTO, 

POATASKAITINIŲ ĮVYKIŲ IR APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO APSKAITOS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOJE IR JAI 

PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS (TA-12) 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto, poataskaitinių įvykių ir 

apskaitos klaidų taisymo apskaitos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje ir jai 

pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašas (TA-12) (toliau – aprašas) taikomas apskaitoje, registruojant ir 

apskaitant atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą, įvertinant ir pateikiant 

finansinėse ataskaitose poataskaitinius įvykius. Aprašo privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų (toliau – Institucija) darbuotojai, kurių 

funkcijos susijusios su atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir poataskaitinių 

įvykių registravimu ir apskaita.  

2. Aprašas parengtas, remiantis 18-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartu „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir 

poataskaitiniai įvykiai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. 

įsakymu Nr. 1K-252 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 18-ojo standarto 

patvirtinimo“ (toliau – 18-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas 

„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“), 7-uoju  

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. 

vasario 8 d. įsakymu Nr. 1K-058 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 7-ojo 

standarto patvirtinimo“, 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“) 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. apskaitos klaida – klaida, kuri atsiranda dėl neteisingo skaičiavimo, netinkamo apskaitos 

metodo taikymo, neteisingo ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio registravimo ar dėl apsirikimo; 

3.2. ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kuriam sudaromas metinių arba tarpinių ataskaitų 

rinkinys; 

3.3. atidėjinys – įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko 

negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti; 

3.4. esminė apskaitos klaida – einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu išaiškėjusi klaida, dėl kurios 

praėjusio ar kelių praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitos negali būti laikomos iš esmės 

patikimomis; 

3.5. ilgalaikis atidėjinys – įsipareigojimas, kurį numatoma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 

mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos; 
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3.6. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis – ilgalaikio atidėjinio dalis, kurią numatoma 

įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos; 

3.7. koreguojantysis poataskaitinis įvykis – poataskaitinis įvykis, padaręs reikšmingą poveikį 

ataskaitinio laikotarpio Institucijos finansinei būklei, veiklos rezultatams ir pinigų srautams, ir dėl šio 

poveikio finansinės ataskaitos turi būti koreguojamos; 

3.8. neapibrėžtasis įsipareigojimas – dėl praėjusių ataskaitinių laikotarpių įvykių galintis 

atsirasti įsipareigojimas, kurio buvimą ar nebuvimą patvirtina vienas ar daugiau Institucijos nevisiškai 

kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimųjų įvykių, arba dėl buvusiųjų įvykių atsiradęs dabartinis 

įsipareigojimas, kuris apskaitoje nepripažįstamas, nes nėra tikimybės, kad jį reikės dengti turtu arba 

jo suma negali būti patikimai nustatyta; 

3.9. neapibrėžtasis turtas – dėl buvusiųjų įvykių galintis atsirasti turtas, kurio buvimas bus 

patvirtintas, įvykus vienam ar daugiau Institucijos nevisiškai kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimųjų 

įvykių arba jiems neįvykus; 

3.10. nekoreguojantysis poataskaitinis įvykis – poataskaitinis įvykis, nepadaręs reikšmingo 

poveikio ataskaitinio laikotarpio Institucijos finansinei būklei, veiklos rezultatams ir pinigų srautams, 

dėl kurio finansinės ataskaitos nekoreguojamos; 

3.11. poataskaitinis įvykis – įvykis per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos 

iki finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienos; 

3.12. trumpalaikis atidėjinys – įsipareigojimas, kurį numatoma įvykdyti per 12 mėnesių, 

skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. 

 

II SKYRIUS  

ATIDĖJINIŲ PRIPAŽINIMAS, ĮVERTINIMAS IR REGISTRAVIMAS 

 

4. Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus šiuos pripažinimo 

kriterijus: 

4.1. Institucija turi įsipareigojimą (teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį pasižadėjimą) dėl 

buvusio įvykio; 

4.2. tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė (daugiau nei 50 procentų) 

už tikimybę, kad nereikės padengti turtu; 

4.3. įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. 

5. Jei patenkinamos ne visos 4 punkte išvardintos sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o 

informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą, jei reikia, pateikiama 

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (žr. aprašo V skyrių). 

6. Atidėjiniais pripažįstami tik tie įsipareigojimai, kurie susiję su buvusiais įvykiais. 

Atidėjiniais nepripažįstami numatomi būsimi nuostoliai ar išlaidos, susiję su Institucijos būsima 

veikla. 

7. Institucijai būtina turėti pakankamai įrodymų, kad atidėjinių sumą būtų galima patikimai 

įvertinti. Jei atidėjinių sumos patikimai įvertinti negalima, atidėjiniai nepripažįstami. Tokie 

įsipareigojimai laikomi neapibrėžtaisiais įsipareigojimais ir finansinės būklės ataskaitoje nerodomi. 

8. Institucija pripažįsta atidėjinio sumą, atsižvelgdama į labiausiai tikėtiną dabartiniam 

įsipareigojimui padengti reikalingų išlaidų sumą paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Atidėjinio 

sumos dydis nustatomas, remiantis panašios veiklos patirtimi, pasirašytomis sutartimis, priimtais 

teisės aktais, ekspertų išvadomis, poataskaitiniais įvykiais ir panašiai. 

9. Atsižvelgdama į surinktą informaciją atidėjinio sumai nustatyti, Institucija turi įvertinti, kiek 

kainuotų padengti esamus įsipareigojimus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, ir apskaičiuoti 

dabartinę jų vertę (jei atidėjinys ilgalaikis).Vertinant atidėjinio sumos dydį, būtina vadovautis 

atsargumo principu ir atsižvelgti į rizikos veiksnius. Atidėjinių sumos negali būti nepagrįstai 

padidintos. 
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10. Institucija atidėjinius registruoja apskaitoje, rengiant finansinių ataskaitų rinkinį pagal 

buhalterinės pažymos sudarymo datą (aprašo priedo operacija 1). 

11. Jeigu registruojamas ilgalaikis atidėjinys, einamųjų metų ilgalaikių atidėjinių dalį būtina 

išskirti tuo atveju, jeigu yra tikimasi, kad dalį įsipareigojimo reikės apmokėti per 12 mėnesių nuo 

paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos (aprašo priedo operacija 2). 

 

III SKYRIUS 

PASKESNIS ATIDĖJINIŲ ĮVERTINIMAS, NAUDOJIMAS IR NURAŠYMAS 

 

12. Ilgalaikiai atidėjiniai diskontuojami iki dabartinės jų vertės. Taikoma diskonto norma, 

tiksliausiai parodanti dabartinės pinigų vertės ir įsipareigojimui būdingos rizikos rinkos įvertinimą. 

Kai atidėjiniai diskontuojami kelerius metus, jų dabartinė vertė didės kiekvienais metais, artėjant 

atidėjinių panaudojimo laikui. Tokie atidėjinių vertės padidėjimai pripažįstami finansinės ir 

investicinės veiklos palūkanų sąnaudomis (aprašo priedo operacija 3).  

13. Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė 

koreguojama, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei paaiškėja, kad įsipareigojimų turtu 

dengti nereikės ar atidėjinių suma sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami, mažinant 

finansinės būklės ataskaitos straipsnių „Ilgalaikiai atidėjiniai“ arba „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų 

metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“ sumas ir sumažinant anksčiau pripažintas sąnaudas (aprašo 

priedo operacija 4). Tokie įsipareigojimai yra laikomi neapibrėžtaisiais ir finansinės būklės 

ataskaitoje nerodomi, o informacija apie juos, jei reikia, pateikiama aiškinamajame rašte (žr. aprašo 

V skyrių). 

14. Atidėjiniai gali būti naudojami tik tam tikslui, kuriam buvo sudaryti. 

15. Atidėjinių panaudojimas rodomas, mažinant atidėjinių sumą (aprašo priedo operacija 5.1): 

15.1. jei atidėjinys buvo suformuotas dėl didesnės sumos negu vėliau atliktas mokėjimas, likusi 

atidėjinio suma naikinama tą laikotarpį, kai tiksliai žinoma mokėjimo suma, mažinamos atidėjinių 

sąnaudos ir pripažintos finansavimo pajamos (aprašo priedo operacija 5.2); 

15.2. jei atidėjinys buvo suformuotas dėl mažesnės sumos negu atliktas mokėjimas, skirtumas 

tarp atidėjinio ir mokėjimo sumos pripažįstamas to laikotarpio, kurį sužinota tiksli mokėjimo suma, 

sąnaudomis (aprašo priedo operacija 5.3).  

 

IV SKYRIUS  

ATIDĖJINIŲ GRUPAVIMAS  

IR RODYMAS FINANSINĖSE ATASKAITOSE 

 

16. Atidėjiniai pagal finansinės būklės ataskaitą ir numatomą panaudojimo laikotarpį skirstomi 

į: 

16.1. ilgalaikius; 

16.2. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį ir trumpalaikius atidėjinius. 

17. Atidėjiniai pagal Institucijos sąskaitų planą, patvirtintą 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“, skirstomi 

į: 

17.1. ilgalaikius atidėjinius (registruojami 51XXXXX sąskaitų grupėje); 

17.2. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį (registruojama 611XXXX sąskaitų grupėje); 

17.3. trumpalaikius atidėjinius (registruojami 612XXXX sąskaitų grupėje). 

18. Finansinėse ataskaitose atidėjiniai yra rodomi: 

18.1. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai – labiausiai tikėtina 

įsipareigojimui padengti reikalingų išlaidų suma; 

18.2. ilgalaikiai atidėjiniai – amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tikėtina 

įsipareigojimui padengti reikalingų išlaidų suma).  
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V SKYRIUS  

NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

19. Institucija neapibrėžtųjų įsipareigojimų neregistruoja balansinėse sąskaitose ir nerodo 

finansinėse ataskaitose. 

20. Neapibrėžtieji įsipareigojimai registruojami nebalansinėje sąskaitoje 04XXXXX 

„Neapibrėžtieji įsipareigojimai“ (aprašo priedo operacija 6.1) ir informacija apie juos atskleidžiama 

aiškinamajame rašte, kai tikimybė, kad neapibrėžtieji įsipareigojimai turės būti padengti turtu, yra 

nuo 10 iki 50 procentų. 

21. Neapibrėžtieji įsipareigojimai neregistruojami nebalansinėje sąskaitoje ir informacija apie 

juos neatskleidžiama aiškinamajame rašte, kai tikimybė, kad neapibrėžtieji įsipareigojimai turės būti 

padengti turtu, yra mažesnė nei 10 procentų.  

22. Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus peržiūrima, kiekvienąkart rengiant 

finansinių ataskaitų rinkinį. Kai tikimybė, kad neapibrėžtasis įsipareigojimas turės būti padengtas 

turtu, tampa didesnė 50 procentų, Institucija mažina neapibrėžtuosius įsipareigojimus (aprašo priedo 

operacija 6.2) ir apskaitoje registruoja atidėjinius (aprašo priedo operacija 1) tą ataskaitinį laikotarpį, 

kuriuo ši tikimybė pasikeičia. 

 

VI SKYRIUS  

NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS 

  

23. Institucija neapibrėžtojo turto neregistruoja balansinėse sąskaitose ir nerodo finansinėse 

ataskaitose. 

24. Neapibrėžtasis turtas registruojamas nebalansinėje sąskaitoje 03XXXXX „Neapibrėžtasis 

turtas (gautinos sumos)“ (aprašo priedo operacija 7.1) ir informacija apie jį atskleidžiama finansinių 

ataskaitų aiškinamajame rašte, kai tikimybė, kad turtas bus gautas yra didesnė nei 50 procentų. 

25. Neapibrėžtasis turtas neregistruojamas nebalansinėje sąskaitoje ir informacija apie jį 

neatskleidžiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kai tikimybė, kad turtas bus gautas yra 

mažesnė nei 50 procentų. 

26. Informacija apie neapibrėžtąjį turtą peržiūrima, kiekvienąkart rengiant finansinių ataskaitų 

rinkinį. Kai tikimybė, kad neapibrėžtasis turtas bus gautas, padidėja iki 90 procentų, Institucija 

mažina neapibrėžtąjį turtą (aprašo priedo operacija 7.2) ir apskaitoje registruoja turtą (žr. turto 

apskaitos tvarkos aprašus) tą ataskaitinį laikotarpį, kuriuo ši tikimybė pasikeičia. 

27. Gautinos sumos pagal baudų ir delspinigių apskaičiavimo pažymas registruojamos 

nebalansinėje sąskaitoje 03XXXXX „Neapibrėžtasis turtas (gautinos sumos)“ (aprašo priedo 

operacija 7.1). Gavus apmokėjimą, mažinama nebalansinė sąskaita 03XXXXX „Neapibrėžtasis turtas 

(gautinos sumos)“ (aprašo priedo operacija 7.2) ir registruojamos baudų ir delspinigių pajamos (žr. 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašą (TA-11) (toliau – Finansinės ir 

investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos aprašas (TA-11)). 

 

VII SKYRIUS  

KOREGUOJANTIEJI IR NEKOREGUOJANTIEJI  

POATASKAITINIAI ĮVYKIAI 

 

28. Atsižvelgiant į poataskaitinių įvykių poveikį Institucijos ataskaitinio laikotarpio finansinei 

būklei, veiklos rezultatams ir pinigų srautams, Institucijos ataskaitinio laikotarpio finansinės 

ataskaitos turi būti koreguojamos arba ne. 

29. Poataskaitiniai įvykiai, kurie įvyko nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki 

finansinių ataskaitų pasirašymo dienos ir suteikia papildomos informacijos apie Institucijos finansinę 

padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir dėl kurių Institucija turi koreguoti ataskaitinio 

laikotarpio finansines ataskaitas, yra koreguojantieji poataskaitiniai įvykiai.  
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30. Koreguojantieji poataskaitiniai įvykiai yra: 

30.1. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, priimamas teismo sprendimas, kuriuo patvirtinama, 

kad Institucija jau turėjo įsipareigojimą paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, todėl ji turi koreguoti 

jau pripažintą atidėjinį (jeigu apskaitoje buvo registruota kita atidėjinio suma) arba pripažinti atidėjinį 

(jeigu atidėjinys nebuvo registruotas apskaitoje); 

30.2. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, gaunama informacija, įrodanti, kad paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną buvo sumažėjusi turto vertė arba kad anksčiau pripažinta šio turto 

nuvertėjimo suma turi būti patikslinta. Pavyzdžiui, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui: 

30.2.1. paaiškėja, kad skolininkas bankrutavo. Tai patvirtina, kad paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną gautinos sumos buvo nuvertėjusios, todėl Institucija turi koreguoti gautinų sumų 

balansinę vertę; 

30.2.2. atsargų pardavimas gali suteikti informacijos apie jų grynąją realizavimo vertę 

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną; 

30.3. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, gautos įplaukos už parduotą turtą, pirktą 

paskutinėmis ataskaitinio laikotarpio dienomis. Jei šios įplaukos buvo mažesnės nei įsigijimo 

savikaina, turi būti skaičiuojamas turto nuvertėjimas; 

30.4. nustatoma per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų suma, kuri pagal teisės aktų 

reikalavimus arba kitus pajamų paskirstymo susitarimus turi būti perduota kitam viešojo sektoriaus 

subjektui; 

30.5. surasta klaidų ar nustatyta apgaulingo apskaitos tvarkymo atvejų, dėl kurių finansinėse 

ataskaitose nurodyta informacija yra neteisinga; 

30.6. bylų dėl įvykių, įvykusių iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, pasibaigimas; 

30.7. numatoma arba paaiškėja, kad kitą ataskaitinį laikotarpį Institucija negalės taikyti veiklos 

tęstinumo principo; 

30.8. kiti reikšmingi poataskaitiniai įvykiai. 

31. Atsižvelgiant į koreguojančiųjų poataskaitinių įvykių įtakos parengtoms finansinėms 

ataskaitoms reikšmę, koreguojantieji poataskaitiniai įvykiai yra rodomi finansinės būklės, veiklos 

rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. 

32. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Institucijos finansinę 

padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir dėl kurių finansinės ataskaitos nekoreguojamos, yra 

nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai.  

33. Nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai yra: 

33.1. finansinės būklės ataskaitoje parodyto turto, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

įvertintas tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui; 

33.2. reikšmingi turto įsigijimai ir perleidimai; 

33.3. turto sunaikinimas dėl gaisro ar kitų priežasčių; 

33.4. svarbūs finansavimo sandoriai, pavyzdžiui, paskolos gavimas ar grąžinimas; 

33.5. restruktūrizavimo plano, dėl kurio nėra nutraukiama viešojo sektoriaus subjekto veikla, 

paskelbimas ar įgyvendinimo pradžia; 

33.6. dideli turto vertės ar užsienio valiutos kursų pasikeitimai; 

33.7. svarbių įsipareigojimų ar neapibrėžtųjų įsipareigojimų prisiėmimas; 

33.8. reikšmingų sutarčių sudarymas; 

33.9. bylų dėl įvykių, įvykusių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, iškėlimas; 

33.10. politinės, ekonominės aplinkos pokyčiai, turintys reikšmingą įtaką Institucijos finansinei 

būklei; 

33.11. teisės aktų, kurie daro įtaką Institucijos finansinei būklei, priėmimas; 

33.12. kiti įvykiai, kurie gali turėti įtakos Institucijos finansinei būklei. 

34. Nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra 

reikšmingi t. y. kai jų neparodymas gali turėti įtakos finansinių ataskaitų rinkinio vartotojų galimybei 

tinkamai jį įvertinti ir priimti sprendimus. 
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VIII SKYRIUS  

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS 

 

35. Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos einamojo 

ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose iki jų patvirtinimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje dienos.  

36. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška yra didesnė nei 0,25 procento turto 

vertės. 

37. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose rodoma 

taip: 

37.1. jei apskaitos klaida nėra esminė t. y. vertinė išraiška yra mažesnė nei 0,25 procento turto 

vertės, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga 

informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta 

klaidinga informacija; 

37.2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje 922XXXX 

„Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka“ sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos 

straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio 

ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. 

38. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte: 

38.1. esminių apskaitos klaidų pobūdis ir ataskaitinis laikotarpis, kurį esminė klaida buvo 

padaryta; 

38.2. kokiems finansinės būklės ataskaitos straipsniams esminės apskaitos klaidos taisymas 

turėjo įtakos; 

38.3. koregavimo suma, registruota apskaitoje ir įtraukta, parodant grynąjį ataskaitinio 

laikotarpio perviršį ar deficitą. 

 

IX SKYRIUS 

RYŠIAI SU KITAIS APRAŠAIS  

 

39. Šis aprašas siejasi su: 

39.1. 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“; 

39.2. Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašu (TA-8); 

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

pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašu (TA-10), 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“; 

39.4. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos aprašu (TA-11). 

 

_____________________________ 

 
 


