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Bendroji dalis - bendrieji duomenys apie imong.

Lietuvos vokiediq kalbos mokytojq asociacija
[staigos kodas 191358652, ne PVM moketojo moketoja.
fstaiga iregistruota 1995 05 16.
{staiga atstovybiq, filialq, dukteriniq ir asocijuotq imoniq neturi.
sudaryti s4lygas vokiediq kalbos (uZsienio kalbos)
1.5 Pagrindine istaigos veikla
mokytojams ir destlrtojams keistis nuomondmis, metodine literatiira ir pedagogine
patirtimi, tobulinti profesines Linias, bendradarbiauti; koordinuoti asociacijos nariq
veikl4, atstovauti asociacijos nariq interesams, susijusiems su vokiediq kalbos (uZsienio
kalbos) mokymus(si) Lietuvos Respublikoj e.
1.6 Darbuotojq skaidius metq pabaigoje 0 Zmoniq.
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2. Apskaitos politika.

t

2.1 Sudarydama metines finansines ataskaitas, istaiga vadovaujasi 2004.11.22 Finansq
ministro isakymu Nr.1K-372 ,,Del pelno nesiekiandiq ribotos civilines atsakomybes
juridiniq asmenq buhalterines apskaitos finansines atskaitomybes sudarymo ir
pateikimo taisykliq patvirtinimo".

ir

2.2 Stdarantfinansines ataskaitas taikomi tokie turto ikainojimo budai:

l)
2)
3)
4)

Nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas ikainojami isigijimo savikaina, atemus
sukaupt4 amortizacija, nusidevejim4 ir vert6s sumaZejimo sum4.
Finansinis turtas - isigijimo savikaina
Atsargos - ikainojamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o finansinei atskaitomybeje
parodoma isigijimo (pasigaminimo) savikaina, grynqa realizavimo verte, priklausomai
nuo to, kuri i5 jq maZiausia.
Gautinos sumos - grynqaverte, atemus abejotinas skolas.

2.3 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto politika

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis
materialios formos, kuriuo imone disponuoja ir kuri naudojama tikisi gauti tiesiogines ir
netiesioginds ekonomines naudos.

fsigijimo metu nematerialusis turtas registruojamas isigijimo savikaina. Balanse jis
parodomas likutine verte, kuri apskaidiuojama i5 isigijimo savikainos atimant sukaupt4
anrortizacij4 ir vertes sumaZejimo sumQ.

Amortizacija skaidiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacine verte
nenustatoma. Amortizacijos s4naudos priskiriamos imones veiklos s4naudomis.
Nustat5rtos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto anortizacijos laikas:

NEMATERIALUSIS TURTAS

Amortizaciios

laikotarpis
(metais)
Pletros darbai

4

Programine iranga
3

[sigytos teises

a

J

Kitas nematerialusis turtas
PRESTIZAS

4

PrestiZas

15

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos velesnes i5laidos priskiriamos to ataskaitinio
laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sqnaudomis.
Nematerialiojo turto vertes sumaZejimo, turto nura5ymo nuostoliai priskiriami imones veiklos
sanaudomis.

Perleidus nematerialqji turtq pelno (nuostoliq) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas
sandorio rezultatas - pelnas arba nuostolis.

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas tilrtas, kuri imone valdo ir kontroliuoja, ii kurio tikisi
gauti ekonomines naudos btbsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius
metus, kurio isigijimo (pasigaminimo) savikaina galima patikimai nustat5rti ir kurio verte
didesne nei 300,00 Eur. Atskirais atvejais gali b[ti nustat5rta ir kita vertd, nuo kurios turtas
pripaZistamas ilgalaikiu.
Ilgalaikio turto nusidevejimas skaidiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.
Likvidacine verte nustatoma. Nusidevejimo sqnaudos priskiriamos imones veiklos s4naudomis.
Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal grupes:
Naudingo tarnavimo laikas (metais)
Ilsalaikio turto srupe
MATERIALUSIS TURTAS
Veiklai naudojami nauji pastatai bei pastatq, itrauktq

i

Lietuvos Respublikos nekilnojamqjq kult[ros
verlybiq registr4, rekonstravimas, jei pastatai
pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m.
sausio 1 d.
Gwenamieii namai
Kiti auk5diau nei5vardyti pastatai
Ma5inos ir irengimar

20
15
5

Ireneiniai (statiniai, ereLiniai ir kt.)

Elektros perdavimo

ir

8

rySir+ itaisai

(iSskyrus

komoiuterinius tinklus)

8

GeleZinkelio riedmenys (SilumveZiai, vagonai,
cisternos), laivai
Vamzdynai, lektuvai, ginklai
Baldai. i5skvnrs naudoi amus vie5budiu veiklai
Inventorius, baldai, naudoj ami vie5budiq veiklai

8

15
6
6

Kompiuterine technika

ir rySiq

(komniuteriai. iu tinklai ir iranea)

priemonds
3

ieii automobiliai:
1) naudojami trumpalaikes automobiliq nuomos
veiklai, vairavimo mokymo paslaugoms ar transporto
oaslausoms teikti - ne senesni kaip 5 metq
2) kiti lengvieji automobiliai - ne senesni kaip 5
metu
3) kiti lensvieii automobiliai
Krovininiai automobiliai, priekabos
autobusai - ne senesni kaip 5 metu

Kiti krovininiai

4

6
10

ir

puspriekabes,
4

automobiliai, priekabos ir
10

ousoriekabes. autobusai

Ilgalaikis materialusis turtas isigijimo metu apskaitoje uZregistruojamas isigijimo
(pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas [sigijimo savikaina, atdmus
sukaupt4 nusidevejim4 ir turto vertes sumaZejimo surh4.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbq rezultatai ir jq apskaita:

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbq Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbq
rezultatai
Pailgina turto naudingo tarnavimo laik4 ir
t
pagerina nauding4sias salybes.

apskaita

Darbq verte didinama turto isigijimo
savikaina ir patikslinamas naudingo
tamavimo laikotarpis.

Pagerina turto nauding4sias savybes.

Darbq verte didinama turto

isigijimo

savikaina.

Paileina turto tarnavimo laika

Darbq verte didinama turto isigijimo
savikaina ir patikslinamas naudingo
tamavimo laikotarpis.

naudingqiq turto savybiq ir Darbq verte pripaZistama

Nepagerina
nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik laikotarpio veiklos s4naudomis.

ataskaitinio

palaiko tinkama iam eksploatuoti buk19.

2.4 Investicijq apskaitos metodai

Investicijos i kitq imoniq akcijas, kurios nevir5ija 20%o balsq kitos imones akcininkq
susirinkime ir nesuteikia teises daryti reik5ming4 itak?, isigijimo metu uZregistruojamos
apskaitoje ir balanse parodomos isigijimo savikaina. Investicijos i kltq imoniq akcijas,
kurios vir5ija 20oh balst4 kitos imones akcininkq susirinkime ir suteikia teises daryti
reiksming4 itak4, isigijimo metu apskaitoje uZregistruojamos isigijimo savikaina, o balanse
parodomos nuosalybes metodu. Tokiq investicijq apskaita atliekama l5-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Investicijos i asocijuotas imones" nustafrta tvarka. Investuotojui tenkanti imones,
i kuri4 investuota, grynojo pelno (nuostoliq) dalis parodoma pelno (nuostoliq) ataskaitoje,
finansines ir investicines veiklos dalyje atskiroje eiluteje.
Investicijos ikit+ imoniq akcijas, kurios nevir5ija 51% balsq kitos imones akcininkq
susirinkime ir suteikia kontroles teisg, isigijimo metu apskaitoje uZregistruojamos isigijimo
savikain4, o balanse parodomos nuosavybes metodu. Tokiq investicijq apskaita atliekama
16-ojo verslo apskaitos standarto ,,Konsoliduota finansine atskaitomybe ir investicijos i
dukterines imones" nustat5rta tvarka. Investuotojui tenkanti imones, i kuri4 investuota,
grynojo pelno (nuostoliq) dalis parodoma pelno (nuostoliq) ataskaitoje, finansines ir
investicines veiklo s dalyj e atskiroj e eilutej e.

2.5 Pajamq ir s4naudq pripaZinimo metodai

gali bflti priskiriamos tipinei arba netipinei
{mones iprastines veiklos pajamos ir s4naudos
veiklai. iipin" veikla yra tokia, kuri4 imone laiko svarbiausia. Netiping veikl4 sudaro [kines
tipinei
operacijos, kurios yra susijusios su iprastine imones veikla, tadiau nepriskiriamos
veiklai. Netipines veiklos fkines opiracijos priskiriamos kitai, finansinei ir investicinei
veiklai. Su ifrastine imones veikla nisusijusios, nuo lmones vadow valios nepriklausandiq
fkiniq ivykiu rezultatas pajamos ar sqnaudos, kuriq pasikartojimo tikimybe ya labai
maZa,'piiskiriamos neiprastinei imones veiklai (ypatingiems straipsniams)'
pardavimo pajamos pripaZistamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik imones
pridetines
ekonomines naudos paaiaejimus. Trediqjq asmenq vardu surinktos sumos bei

-

vertds mokestis paj amomis nepripaZistamas.

pajamq dydis nusiatomas imones ir kliento susitarimu. Tai prekiq ir paslaugg tikroji verte,
ir
atsiZveigiant i suteiktas ir numatomas suteikti nuolaidas bei parduotq prekiq gtqLinim4
nukainojim4.
Kai prekes parduodamos atidedant mokejim4, o atsiskaitymo laikotarpis ilgesnis kaip
vieneii metai pardavimo pajamomis pripaZistama suma, kuri lygi prekiq tikrajai vertei, o
veiklos
skirtumas pripaZistamur putut*q pajamomis ir parodomas finansines ir investicines
pajamq dalyje.

parduotomis, kai ivykdomos Sios s4lygos: imone perdave pirkejui tizikq,
prekig;
susijusi4 su parduotomis prekemis; imone nebevaldo ir nebekontroliuoja parduotq
galima
gauta
ir
tikeiina, kad su prekiq paidavimo sagrdoriu susijusi ekonomine nauda bus
patikimai ivertinti jos-dydi; s4naudos, susijusios su prekiq pardavimo sandoriu, gali bUti
patikimai ivertintos.
S4naudos pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu
taitotarpiu, kai uzdirbamos su jomis susijugios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq i5leidimo
laik4.
pateikiama
parduotq prekiq savikaina pripaZistama, uZregistruojama apskaitoj.e
prekes yra
skirtos
perparduoti
finansin6je atskaitomybeje t4 pati ataskaitini laikotarpi, kai
parduotos ir kai pajamq suma gali bUti patikimai ivertinta. Perparduoti skirtq prekiq
savikaina nustatoma nuolat, taikant FIFO brld4. Pardavimo sqnaudos pripaZistamos t4
ataskaitini laikotarp!, kai jos buvo patirtos. Parduodamq prekiq gabenimo, sandeliavimo ir
kitos pana5ios i8laidos priskiriamos pardavimo sqnaudoms. Pardavimo s4naudoms
priskiriamos prekybos patalpq eksploatacijos i5laidos, pardavejq darbo uZmokestis ir kiti su
darbo uZmokesdiu susijg mokesdiai.
pateikiama
Suteiktq paslaugq savikaina pripaZlstama, uZregistruojama apskaitoje
finansineje atskaitomybeje t4 pati ataskaitini laikotarpi, kai suteiktos paslaugos ir kai pajamq
suma gai btti patikimai ivertinta. Paslaugq savikaina nustatoma periodi5kai, taikant FIFO
bUd4. Suteiktq paslaugq sqnaudos pripaZistamos t4 ataskaitini laikotarpi, kai jos buvo
patirtos. Suteiktq paslaugq savikainai priskiriama sunaudotq medZiagq savikaina, medZiagq
ir atsargq savikaina, transporto priemoniq, irengimq, irankiq ir ma5inq nusidevejimas'
remontas ir eksploatacines iSlaidos bei jq draudimas, darbuotojq darbo uZmokestis ir kiti su
darbo uZmokesdiu susijg mokesdiai, darbuotojq draudimas, gamybiniq patalpq nuomos ir
komunalines s4naudos, rySio s4naudos, komandiruodiq sqnaudos, paslaugq pirkimo
sqraudos ir pan.
Kitai veiklai, i$skyrus finansing ir investicing veikl4, priskiriamas naudoto ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, imones pajamos ir s4naudos i5
patalpq nuomos bei kitos tipinei veiklai nepriskiriamos pajamos ir s4naudos.
Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: dividendai, palflkanos, baudos, delspinigiai,
nuosavybes metodu apskaitomq investicijq pelnas ar nuostoliai, finansinio turto perleidimo
rezultatas, uZsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas.
Dividendq pajamos pripaZistamos, tada, kai dividendai paskelbiami. Baudos ir delspinigiai
pripaZistami pajamomis (s4naudomis) tada, kai jie susidaro.

irlter tuitomos

ir

ir

2.6 Skolinimosi ir kitq pana5iq i5laidq apskaita
Paliikanos uZ gautas paskolas, :uLlizingo (finansines nuomos) bUdu isigytattxt4 ir kitos su
skolinimusi susijusios i5laidos pripaZistamos s4naudomis tais laikotarpiais, kuriais jos
susidaro.
2.7 Pinigai ir jq ekvivalentai
[mone pinigq ekvivalentais pripaZista visus trumpalaikius labai likvidZius skolos vertybinius
popierius, kuriuos imanoma parduoti be nuostoliq ne veliau kaip per 3 menesius uZ tam tikr4
i5 anksto Linomapinigq sumQ.
2.8 Atidejiniq sudarymo principai
Atidejiniq apskaitos politika nustatyta pagal 19-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atidejiniai,
neapibreZtiej i isiparei goj imai ir turtas bei pobalansiniai ivykiai" reikalavimus.
Siuo metu imone atidejiniq nesudaro, kadangi neimanoma patikimai ivertinti garantiniq
isipareigoj imq sqnaudq dydi.
Ateityje, kai bus lmanoma patikimai ivertinti garantiniq isipareigojimq sqnaudq dydi,
remiantis praeitq laikotarpiq patirtimi, bus sudaromi atidejiniai garantiniams
isipareigojimams. Atidejiniq s4naudos bus priskiriamos imones s4naudoms. Atidejiniq suma
bus perZi[rima ir tikslinama kiekvien4 kart4 sudarant meting finansing atskaitomybg.
.t
2.10 [mones politika ir programos aplinkos apsaugos, energijos taupymo, ekologi5kai Svariq
medZiagq ir atliekq panaudojimo, vandens tar5os ir i5metimq maZinimo srityse.
Siekiant sumaZinti aplinkos ter5imq, imone vykdo pakuotes atliekq tvarkym4. fmone vykdo
pakuotes apskait4. Surinkta pakuote parduodama kitoms atliekas ir pakuotes perdirbandioms
lmonems.
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