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Apskaitos vadovo  

7 priedas 

 

FINANSAVIMO SUMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šio aprašo tikslas – nustatyti finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo 

sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. 

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos: 

Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, 

dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį viešojo sektoriaus subjekto turėtoms sąnaudoms 

kompensuoti. 

Finansavimo sąnaudos – viešojo sektoriaus subjekto per tam tikrą laikotarpį suteiktos ar 

teiktinos finansavimo sumos kitam viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba viešojo 

sektoriaus subjekto suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektui iš savo 

pajamų arba iš gautų ar gautinų finansavimo sumų. 

 

II. FINANSAVIMO SUMŲ PRIPAŽINIMAS IR REGISTRAVIMAS 
 

3. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo 

VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. 

4. Jei Įstaiga gauna lėšas toms pačioms išlaidoms finansuoti iš skirtingų šaltinių, 

registruodama apskaitoje finansavimo sumas, turi nurodyti skirtingą finansavimo šaltinį.  

5. Finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. 

6. Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos nurodant finansavimo 

sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos. 

7. Gautinos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai tenkinama bent vieną 

iš šių sąlygų: 

7.1. mokėjimo paraiška, neviršijanti programų sąmatose patvirtintų sumų, pateikiama 

finansuojančiai institucijai ir gaunamas patvirtinimas apie jos priėmimą; 

7.2. pateikiama paraiška ar ją atitinkantis dokumentas pagal sudarytą Įstaigos veiklos ar 

vykdomo projekto finansavimo išlaidų kompensavimo sutartį; 

7.3. pagal kitus dokumentus, kurie patvirtina teisę gauti finansavimą, jei mokėjimo paraiškos 

pateikti nereikia. 

8. Patvirtinta programos sąmata ar sudaryta sutartis, neužtikrinanti privalomo finansavimo 

pagal tam tikras sąlygas, negali būti pagrindas gautinoms finansavimo sumoms registruoti 

apskaitoje. Gautinos finansavimo sumos registruojamos tada kai pateikiama mokėjimo paraiška ar 

mokėjimo prašymas, o jeigu paraiškos (prašymo) teikti nereikia, kai patiriamos išlaidos, kurioms 

skirtas finansavimas.  

9.Pripažintos gautinomis finansavimo sumos apskaitoje registruojamos taip: 
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9.1. jeigu finansavimo sumos turi būti gautos jau padarytoms sąnaudoms kompensuoti ir 

buvo užregistruotos sukauptos finansavimo pajamos: 

91.1. pateikus paraišką ir gavus patvirtinimą, kad paraiška bus tenkinama, registruojamos 

gautinos finansavimo sumos, panaudotos finansavimo sumos ir ta pačia suma mažinamos sukauptos 

finansavimo pajamos (7.1 operacija).; 

91.2. pateikus paraišką ir gavus patvirtinimą, kad paraiška bus tenkinama, registruojamos 

gautinos finansavimo sumos, o panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos mėnesio pabaigoje 

(7.1 operacija). 

9.2. kai paraiška neteikiama ir sukauptos finansavimo pajamos neregistruojamos, patyrus 

sąnaudas, registruojamos gautinos finansavimo sumos ir panaudotos finansavimo sumos (7.2 

operacija). 

9.3.  jeigu finansavimo sumos turi būti gautos nepiniginiam turtui įsigyti, ar išankstiniams 

mokėjimams, sąnaudos neregistruojamos. Pateikus paraišką, gavus patvirtinimą, kad paraiška bus 

tenkinama, registruojamos gautinos finansavimo sumos (7.3 operacija). 

10. Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos lėšos į 

Įstaigos banko sąskaitą, pervedamos tiesiogiai tiekėjams, arba gaunamas nepiniginis turtas. 

11. Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautas turtas, iš ne viešojo sektoriaus subjektų, 

apskaitoje registruojamas tikrąja verte, taip pat registruojamos gautos finansavimo sumos iš kitų 

šaltinių, lygios turto tikrajai vertei arba tikrosios vertės ir simbolinio atlygio skirtumui (7.4, 7.5 

operacijos). 

12. Jeigu turtas gaunamas iš kito viešojo sektoriaus subjekto, turto perdavimo ir priėmimo 

akte be kitos informacijos apie turtą, nurodomas pirminis finansavimo sumų šaltinis, iš kurio 

perduodamas turtas buvo įsigytas. Įstaigos apskaitoje registruojama gauto ilgalaikio turto įsigijimo 

savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) ir gautos finansavimo sumos, 

lygios ilgalaikio turto balansinei vertei, pagal perdavimo akte nurodytą šaltinį (7.6 operacija). 

13. Jei, registruojant gautinas arba gautas finansavimo sumas, negalima nustatyti finansavimo 

sumų paskirties (nepiniginiam turtui ar išlaidoms), finansavimo sumos turi būti priskirtos 

finansavimo sumoms, skirtoms kitoms išlaidoms. Ketvirčio pabaigoje finansavimo sumos 

pergrupuojamos pagal faktinę lėšų panaudojimo, paskirtį (7.7 operacija). 

14. Jeigu registruojant gautas finansavimo sumas nėra galimybės nurodyti finansavimo sumų 

šaltinio, tada registruojamos finansavimo sumos iš kitų šaltinių. Jei vėliau sužinomas tikslus 

finansavimo sumų šaltinis, finansavimo sumos turi būti registruojamos pagal teisingą jų šaltinį. 

15. Jeigu gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms panaudojamos atsargoms ar 

ilgalaikiam turtui įsigyti ar su turtu susijusioms išlaidoms, kuriomis didinama turto įsigijimo 

savikaina, padengti, jos turi būti pergrupuotos pagal faktinį jų panaudojimą (7.8 operacija). 

 

 

 

III. FINANSAVIMO SUMŲ GRUPAVIMAS 
 

16. Finansavimo sumos gautos, gautinos, perduotos, panaudotos ir grąžintos 4 klasės 

sąskaitose grupuojamos pagal finansavimo šaltinius ir pagal paskirtį:  
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16.1. finansavimo sumos iš užsienio valstybių. Šiai grupei priskiriama finansinė parama 

gauta iš kitų užsienio šalių. Pagal paskirtį grupuojama į: 

16.1.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti: 

16.1.1.1. ilgalaikiam turtui įsigyti;  

16.1.1.2. biologiniam turtui įsigyti; 

16.1.1.3. atsargoms įsigyti; 

16.1.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms. 

16.2. finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų. Šiai grupei priskiriamos finansavimo 

sumos iš įvairių tarptautinių organizacijų, tokių kaip Pasaulio bankas, Jungtinių Tautų Organizacija 

ir pan. Pagal paskirtį grupuojama į: 

16.2.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti: 

16.2.1.1. ilgalaikiam turtui įsigyti;  

16.2.1.2. biologiniam turtui įsigyti; 

16.2.1.3. atsargoms įsigyti; 

16.2.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms. 

16.3. finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama). Pagal paskirtį grupuojama 

į: 

16.3.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti: 

16.3.1.1. ilgalaikiam turtui įsigyti;  

16.3.1.2. biologiniam turtui įsigyti; 

16.3.1.3. atsargoms įsigyti; 

16.3.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms. 

16.4. finansavimo sumos iš valstybės biudžeto. Šiai grupei priskiriami valstybės asignavimai, 

išskyrus valstybės perduotas lėšas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinės paramos lėšų. 

Pagal paskirtį grupuojama į: 

16.4.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti: 

16.4.1.1. ilgalaikiam turtui įsigyti;  

16.4.1.2. biologiniam turtui įsigyti; 

16.4.1.3. atsargoms įsigyti; 

16.4.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms. 

16.5. finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto. Pagal paskirtį grupuojama į: 

16.5.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti: 

16.5.1.1. ilgalaikiam turtui įsigyti;  

16.5.1.2. biologiniam turtui įsigyti; 

16.5.1.3. atsargoms įsigyti; 

16.5.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms. 

16.6. finansavimo sumos iš kitų šaltinių. Šiai grupei priskiriama trečiųjų asmenų parama, 2 

procentai gyventojų pajamų mokesčio, trečiųjų asmenų padovanotas turtas ir pan.. Pagal paskirtį 

grupuojama į: 

16.6.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti: 
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16.6.1.1. ilgalaikiam turtui įsigyti;  

16.6.1.2. biologiniam tutui įsigyti; 

16.6.1.3. atsargoms įsigyti; 

16.6.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms. 

17. Finansavimo sumos iš kiekvieno šaltinio detalizuojamos pagal programas ar funkcijas. 

18. Finansavimo sumos registruojamos šiose sąskaitų plano sąskaitose: 

18.1. gautinos finansavimo sumos (222100X sąskaitos); 

18.2. finansavimo sumos (gautinos) (41XX00X sąskaitos); 

18.3. finansavimo sumos (gautos) (42XXX01  sąskaitos); 

18.4. finansavimo sumos (panaudotos) (42XXX02 sąskaitos); 

18.5. finansavimo sumos (perduotos) (42XXX03 sąskaitos); 

18.6. finansavimo sumos (grąžintos) (42XXX04 sąskaitos); 

18.7. grąžintinos finansavimo sumos (686000X sąskaitos). 

19. Gautinos finansavimo sumos, registruojant 2 klasės sąskaitose, grupuojamos pagal 

finansavimo šaltinius. 

19.1. Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių; 

19.2. Gautinos finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų; 

19.3. Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos; 

19.4. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto; 

19.5. Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto; 

19.6. Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių. 

20. Grąžintinos finansavimo sumos, registruojant 6 klasės sąskaitose, grupuojamos pagal 

finansavimo šaltinius ir programas. 

20.1. Grąžintinos finansavimo sumos užsienio valstybėms; 

20.2. Grąžintinos finansavimo sumos tarptautinėms organizacijoms; 

20.3. Grąžintinos finansavimo sumos Europos Sąjungos institucijoms; 

20.4. Grąžintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą; 

20.5. Grąžintinos finansavimo sumos į savivaldybės biudžetą; 

20.6. Grąžintinos finansavimo sumos kitiems šaltiniams. 

 

IV. FINANSAVIMO PAJAMŲ PRIPAŽINIMAS IR REGISTRAVIMAS 

21. Registruojant apskaitoje su finansavimo sumomis susijusias ūkines operacijas 

nurodoma: 

21.1. finansavimo šaltinis; 

21.2. valstybės funkcija; 

21.3. programa; 

21.4. projektas; 

 

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, tai yra gautos (gautinos) finansavimo sumos arba jų dalys 

pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos. Finansavimo pajamų pripažinimas 

apskaitoje registruojamas lentelėje, kuri pateikta šio aprašo 1 priede, nurodytu periodiškumu. 
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21.5. išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis; 

21.6. registruojant, turto nuvertėjimą; 

21.7. registruojant, turto pardavimą; 

21.8. registruojant, ilgalaikio turto perdavimą ne viešojo sektoriaus subjektams; 

21.9. nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas. 

22. Finansavimo sumos finansiniam turtui įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis, 

kai finansinis turtas yra nurašomas iš apskaitos arba registruojamas tokio turto nuvertėjimas.  

23. Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis: (7.14 –

7.19 operacija) 

23.1. perdavus ūkinį inventorių naudoti Įstaigos veikloje; 

23.2. sunaudojus medžiagas ir žaliavas Įstaigos veikloje paslaugoms teikti; 

23.3. pardavus atsargas, kai pajamos priskiriamos kitos veiklos pajamoms; 

23.4. atsargoms nuvertėjus; 

23.5. nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas. 

24. Finansavimo sumos, kitoms išlaidoms kompensuoti, pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tą mėnesį patirtų sąnaudų, kurios finansuojamos iš finansavimo šaltinių, sumai (7.20, 

7.21 operacijos). 

 

V. FINANSAVIMO PAJAMŲ MAŽINIMAS 
 

25. Finansavimo pajamos mažinamos, kai kompensuojamos padarytos sąnaudos, kurioms 

jau buvo pripažintos finansavimo pajamos (7.22, 7.23 operacijos). 

26. Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas ilgalaikio turto nuvertėjimo 

nusidėvėjimas (7.24 operacija). 

27. Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas ilgalaikio turto ar atsargų 

nuvertėjimo panaikinimas (7.25 operacija). 

28. Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas visiškai nudėvėto ilgalaikio 

materialiojo turto perkėlimas į ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti sąskaitą (7.26 operacija). 

 

VI. FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMO ŠALTINIO 

REGISTRAVIMAS 
 

29. Kai Įstaiga vykdo Europos Sąjungos paramos lėšomis ar iš kitų šaltinių (kitų išteklių 

fondų) finansuojamą projektą, pagal kurį finansavimas gaunamas sąnaudų kompensavimo būdu, 

t.y., kai Įstaiga patyrusi sąnaudas turi jas apmokėti, o tik po to gauna finansavimą: 

29.1. registruojant sąnaudas, finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos 

registruojamos pagal finansavimo šaltinį iš kurio vyks galutinis apmokėjimas (ES ar kitų šaltinių 

lėšos); 

viešojo sektoriaus ūkio subjektas 

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos pajamomis: (7.9 –

7.13 operacija) 

registruojant, turto nusidėvėjimą arba amortizaciją; 
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29.2. pateikus paraišką gauti finansavimą iš savivaldybės biudžeto, registruojamos gautinos  

finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto; 

29.3. gavus finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto ir apmokėjus paslaugų teikėjui, 

registruojamas apmokėjimas paslaugų teikėjui, bet panaudotos finansavimo sumos nepripažįstamas; 

29.4. pateikus paraišką gauti finansavimą iš Europos Sąjungos ar kitų finansavimo šaltinių, 

registruojamos gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos ar kitų finansavimo šaltinių ir 

pripažįstamos panaudotos finansavimo sumos (7.27 operacija). 

30. Kai Įstaigos padarytos išlaidos buvo pripažintos netinkamomis finansuoti iš Europos 

Sąjungos paramos lėšų, bet sąnaudos jau patirtos ir jos turi būti apmokėtos, tačiau dar nenuspręsta iš 

kokio finansavimo šaltinio bus apmokama, pagal buhalterinę pažymą registruojamos sukauptos 

finansavimo pajamos iš kitų šaltinių. Kai nusprendžiama, iš kokio šaltinio bus finansuojama, 

registruojamos finansavimo pajamos iš to šaltinio ir mažinamos finansavimo pajamos iš kitų 

šaltinių (7.28 operacija). 

31. Jei išlaidos buvo padarytos neteisėtai ir nuspręsta padarytas išlaidas išieškoti iš 

kaltininko, mažinamos panaudotų finansavimo sumų pajamos, sukauptos finansavimo pajamos ir 

pripažintos sąnaudos (7.29, 7.30 operacijos). 

 

VII. PERDUOTŲ IR GRAŽINTŲ FINANSAVIMO SUMŲ 

REGISTRAVIMAS 
 

32. Perduodant turtą kitam viešojo sektoriaus subjektui, nurašomas perduotas turtas ir 

registruojamos perduotos finansavimo sumos suma, kuri lygi balansinei (likutinei) turto vertei (7.31 

operacija). 

33. Nepanaudotos finansavimo sumos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka turi būti 

grąžinamos, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perkeliamos į grąžintinas finansavimo sumas.  

34. Grąžintinos finansavimo sumos registruojamas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

arba pasibaigus finansavimo sutarties laikotarpiui (7.32 operacija). 

 

VIII. FINANSAVIMO SUMŲ APSKAITOS OPERACIJOS 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE 
 

35. Kiekvieno mėnesio pabaigoje registruojant apskaitoje sukauptas sąnaudas, kurios bus 

apmokamos iš finansavimo sumų, turi būti užregistruotos ir finansavimo pajamos. Sukauptos 

sąnaudos apskaitoje registruojamos, registruojant apskaitoje jau patirtas sąnaudas už paslaugas, už 

kurias dar negauta sąskaita faktūra ar kitas sąnaudas pagrindžiantis dokumentas (7.33 operacija). 

36. Kiekvieno mėnesio pabaigoje patikrinama, ar per mėnesį pripažintų finansavimo 

pajamų suma atitinka per mėnesį pripažintų sąnaudų, kurios apmokamos iš finansavimo sumų,  

sumą pagal kiekvieną valstybės funkciją, programą ir lėšų šaltinį. 

37. Jei randama neatitikimų, reikia patikrinti, ar finansavimo pajamos buvo teisingai 

pripažintos ir, jei reikia, atlikti koregavimo įrašus. 

38. Finansavimo pajamų sumos turi atitikti sąnaudų sumas pagal kiekvieną iš minėtų 

požymių, išskyrus sąnaudas, kurios buvo apmokėtos iš Įstaigos gautų pajamų. 
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IX. FINANSAVIMO SUMŲ SĄSKAITŲ UŽDARYMAS FINANSINIŲ 

METŲ PABAIGOJE 
 

39. Finansavimo sumų 4 klasės (gautos, panaudotos, perduotos ir grąžintos) sąskaitos turi 

būti uždaromos pagal kiekvieną valstybės funkciją, programą ir finansavimo šaltinį ir kitus 

detalizavimo požymius. 

40. Finansavimo sumų sąskaitos uždaromos debetuojant gautas finansavimo sumas ir 

kredituojant panaudotas, perduotas ir grąžintas finansavimo sumas (7.34, 7.35 operacijos). 

41. Europos Sąjungos paramos lėšų finansuojamų projektų gautų, panaudotų, perduotų ir 

grąžintų finansavimo sumų sąskaitos uždaromos pabaigoje tų ataskaitinių metų, kuriais pasibaigia 

projektas, kuriam šios finansavimo sumos buvo gautos.
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X. FINANSAVIMO SUMŲ REGISTRAVIMAS APSKAITOJE 

Eil. 

Nr. 
Ūkinės operacijos turinys 

Įrašas 
Detali apskaitos operacija 

Sąskaitos 

numeris 
Sąskaitos pavadinimas 

Apskaitos 

dokumentas 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1 Registruojamos gautinos finansavimo 

sumos, kai finansavimo sumos turi 

būti gautos jau padarytoms 

sąnaudoms kompensuoti ir buvo 

užregistruotos sukauptos finansavimo 

pajamos 

     

  1 Registruojamos gautinos finansavimo  

sumos ir mažinamos sukauptos  

finansavimo pajamos 

D 222100X 

K 2282101 

Gautinos finansavimo sumos 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Mokėjimo 

paraiška 

  2 Registruojamos gautinos ir panaudotos 

finansavimo sumos 

D 42XXX02 

K 41XXX0X 

Finansavimo sumos (panaudotos) 

Finansavimo sumos (gautinos) 

Mokėjimo 

paraiška 

  3 Registruojami gauti pinigai ir 

mažinamas gautinas finansavimas 

D 24111XX 

K 222100X 

Pinigai banko sąskaitose 

Gautinos finansavimo sumos 

Banko išrašas 

  4 Registruojamos gautos finansavimo  

sumos ir mažinamos gautinos  

finansavimo sumos 

D 41XXXXX 

K 42XXX01 

Finansavimo sumos (gautinos) 

Finansavimo sumos (gautos) 

Banko išrašas 

   arba    

  1 Registruojamos gautinos finansavimo  

sumos 

D 222100X 

K 41XXX0X 

 

Gautinos finansavimo sumos 

Finansavimo sumos (gautinos) 

 

Mokėjimo 

paraiška 

  2 Registruojami gauti pinigai ir  

mažinamos gautinos finansavimo  

sumos 

D 24111XX 

K 222100X 

Pinigai banko sąskaitose 

Gautinos finansavimo sumos 

Banko išrašas 

  3 Registruojamos gautos finansavimo  

sumos ir mažinamos gautinos  

finansavimo sumos 

D 41XXXXX 

K 42XXX01 

Finansavimo sumos (gautinos) 

Finansavimo sumos (gautos) 

Banko išrašas 

  4 Registruojamas apmokėjimas paslaugų  

teikėjui 

D 6910001 

K 24111XX 

Tiekėjams mokėtinos sumos 

Pinigai banko sąskaitose 

Banko išrašas 

  5 Mėnesio pabaigoje registruojamos  

panaudotos finansavimo sumos 

D 42XXX02 

K 2282101 

 

Finansavimo sumos (panaudotos) 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Buhalterinė 

pažyma 

7.2 Registruojamos gautinos finansavimo  

sumos, patyrus sąnaudas, kai paraiška  

finansavimui gauti neteikiama 

     

  1 Registruojamos sąnaudos ir mokėtinos 

sumos 

D 87XXXXX 

K 6XXXXXX 

Sąnaudos  

Mokėtinos sumos (pagal pobūdį) 

Sąskaita 

faktūra, 
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žiniaraštis 

  2 Registruojamos panaudotos 

finansavimo sumos ir finansavimo 

pajamos 

D 42XXX02 

K 70XX00X 

Finansavimo sumos (panaudotos) 

Panaudotų finansavimo sumų pajamos 

Sąskaita 

faktūra, 

žiniaraštis 

  3 Registruojamos gautinos finansavimo 

sumos 

D 222100X 

K 41XXX0X 

Gautinos finansavimo sumos 

Finansavimo sumos (gautinos) 

Sąskaita 

faktūra, 

žiniaraštis 

  4 Registruojami gauti pinigai ir 

mažinamos gautinos finansavimo 

sumos 

D 24111XX 

K 222100X 

Pinigai banko sąskaitose 

Gautinos finansavimo sumos 

Banko išrašas 

  5 Registruojamos gautos finansavimo  

sumos ir mažinamos gautinos  

finansavimo sumos 

D 41XXX0X 

K 42XXX01 

Finansavimo sumos (gautinos) 

Finansavimo sumos (gautos) 

Banko išrašas 

7.3 Registruojamos gautinos finansavimo 

sumos išankstiniams mokėjimams 

     

  1 Registruojamos gautinos finansavimo 

sumos 

D 222100X 

K 41XXX0X 

Gautinos finansavimo sumos 

Finansavimo sumos gautinos 

Mokėjimo  

paraiška 

  2 Registruojami gauti pinigai ir 

mažinamos gautos finansavimo sumos 

D 24111XX 

K 222100X 

Pinigai banko sąskaitose 

Gautinos finansavimo sumos 

Banko išrašas 

  3 Registruojamos gautos finansavimo 

sumos ir mažinamos gautinos 

finansavimo sumos 

D 41XXX0X 

K 42XXX01 

Finansavimo sumos (gautinos) 

Finansavimo sumos (gautos) 

 

Banko išrašas 

7.4 Registruojamos gautos finansavimo  

sumos neatlygintinai gavus turtą iš ne 

 viešojo sektoriaus subjektų 

     

  1 Registruojamas gautas ilgalaikis turtas  

ir gautos finansavimo sumos 

D 1XXXX01 

K 4261101 

Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 

ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 

Perdavimo  

priėmimo aktas 

  2 Registruojamos gautos atsargos ir  

gautos finansavimo sumos 

D 20X000X 

K 4261301 

Atsargų įsigijimo savikaina 

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti iš 

kitų šaltinių (gautos) 

Perdavimo  

priėmimo aktas 

7.5 Registruojamos gautos finansavimo  

sumos, kai už simbolinį atlygį  

įsigyjamas turtas iš ne viešojo  

sektoriaus subjektų ir galima nustatyti 

 įsigyto turto tikrąją vertę 

     

  1 Registruojamas įsigytas turtas,  

tiekėjams mokėtinos sumos ir  

finansavimo sumos gautos iš kitų  

šaltinių 

D 1XXXX01 

arba 

D 20X0001 

K 6910001 

 

Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 

 

Atsargos   

Tiekėjams mokėtinos sumos (simbolinio 

atlygio suma) 

Sąskaita faktūra, 

Perdavimo  

priėmimo aktas 



TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS BUHALTERINĖ APSKAITA 

 10 

K 4261101 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 

(gautos) (skirtumo tarp simbolinio atlygio 

ir turto tikrosios vertės  suma) 

7.6 Registruojamos gautos finansavimo 

sumos, neatlygintinai gavus ilgalaikį 

turtą iš kito viešojo sektoriaus 

subjekto 

     

  1 Registruojama ilgalaikio turto įsigijimo 

savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir 

gautos finansavimo sumos 

D 1XXXX01 

K 1XXXX04 

K 42X1101 

Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 

Sukauptas nusidėvėjimas (amortizacija) 

Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui 

įsigyti (gautos) 

Perdavimo 

 priėmimo aktas 

  2 Registruojamos gautos atsargos ir 

gautos finansavimo sumos 

D 20X0001 

K 42X1301 

Atsargų įsigijimo savikaina 

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti 

(gautos) 

Perdavimo  

priėmimo aktas 

7.7 Registruojamos gautas finansavimo  

sumos, kai negalima nustatyti  

finansavimo sumų paskirties 

     

  1 Gavus finansavimą, kai nežinoma 

finansavimo sumų paskirtis, 

registruojamos finansavimo sumos 

kitoms išlaidoms 

 

D 24111XX 

K 42X2001 

Pinigai banko sąskaitose 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(gautos) 

Banko išrašas 

  2 Ketvirčio pabaigoje finansavimo sumos 

pergrupuojamos pagal faktinį lėšų 

panaudojimą 

D 42X2001 

 

K 42X1101 

arba 

D 42X2001 

 

K 42X1301 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(gautos) 

Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui 

įsigyti (gautos) 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(gautos) 

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti 

(gautos) 

Buhalterinė 

pažyma 

7.8 Registruojamas finansavimo sumų  

paskirties pakeitimas, kai kitoms  

išlaidoms gautos finansavimo sumos  

panaudojamos nepiniginiam turtui  

įsigyti 

     

  1 Registruojamas finansavimo sumų 

paskirties pakeitimas, kai kitoms 

išlaidoms gautos finansavimo sumos 

panaudojamos ilgalaikiam turtui įsigyti 

D 42X2001 

 

K 42X1101 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(gautos) 

Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui 

įsigyti (gautos) 

Buhalterinė 

pažyma 

  2 Registruojamas finansavimo sumų 

paskirties pakeitimas, kai kitoms 

D 42X2001 

 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(gautos) 

Buhalterinė 

pažyma 
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išlaidoms gautos finansavimo sumos 

panaudojamos atsargoms įsigyti 

K 42X1301 Finansavimo sumos atsargoms įsigyti 

(gautos) 

7.9 Registruojamos panaudotų  

finansavimo sumų pajamos,  

registruojant ilgalaikio turto, įsigyto  

iš finansavimo sumų nusidėvėjimą  

(amortizaciją) 

     

  1 Registruojamas turto nusidėvėjimas  

(amortizacija) 

D 870300X 

 

K 1XXXXX4 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudos 

Sukauptas nusidėvėjimas (amortizacija) 

Turto  

nusidėvėjimo  

(amortizacijos)  

žiniaraštis 

  2 Registruojamos panaudotos 

finansavimo sumos, suma, kuri lygi 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sąnaudų sumai 

D 42X1102 

 

K 701X001 

Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui 

įsigyti (panaudotos) 

Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam 

turtui įsigyti pajamos 

 

7.10 Registruojamos panaudotų  

finansavimo sumų pajamos,  

registruojant ilgalaikio turto  

nuvertėjimą 

     

  1 Registruojamas ilgalaikio turto  

nuvertėjimas 

D 8709001 

K 1XXXX03 

Nuvertėjimo sąnaudos 

Ilgalaikio turto nuvertėjimas 

Nuostolio dėl  

ilgalaikio turto  

nuvertėjimo  

pažyma 

  2 Registruojamos panaudotos 

finansavimo sumos, suma, kuri lygi 

ilgalaikio turto  

nuvertėjimo sumai 

D 42X1102 

 

K 701X001 

Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui 

įsigyti (panaudotos) 

Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam 

turtui įsigyti pajamos 

Nuostolio dėl  

ilgalaikio turto 

 nuvertėjimo  

pažyma 

7.11 Registruojamos panaudotų  

finansavimo sumų pajamos, nurašant 

 parduotą ilgalaikį turtą 

     

  1 Registruojamas turto pardavimas D 1XXXX04 

D 1XXXX03 

D 2263001 

K 1XXXX01 

K 7413001 

Sukauptas nusidėvėjimas (amortizacija) 

Ilgalaikio turto nuvertėjimas (jei yra) 

Gautinos sumos už parduotą turtą 

Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 

Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio 

materialiojo ir biologinio turto pardavimo 

Sąskaita faktūra 

  2 Registruojamos panaudotos 

finansavimo sumos, suma, kuri lygi 

ilgalaikio turto likutinei vertei) 

D 42X1102 

 

K 701X001 

Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui 

įsigyti (panaudotos) 

Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam 

turtui įsigyti pajamos 

Sąskaita faktūra 

7.12 Registruojamos finansavimo       
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pajamos, nurašant ne viešojo  

sektoriaus subjektams neatlygintinai  

perduotą turtą 

  1 Nurašomas ne viešojo sektoriaus 

subjektams neatlygintinai perduotas 

turtas 

D 1XXXX04 

D 1XXXX03 

D 8333001 

K 1XXXX01 

Sukauptas nusidėvėjimas (amortizacija) 

Ilgalaikio turto nuvertėjimas (jei yra) 

Kitų subjektų finansavimo sąnaudos  

Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 

Perdavimo  

priėmimo aktas 

  2 Registruojamos panaudotos 

finansavimo sumos,  ilgalaikio turto 

likutinės vertės suma 

D 42X1102 

 

K 701X001 

Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui 

įsigyti (panaudotos) 

Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam 

turtui įsigyti pajamos 

Perdavimo  

priėmimo aktas 

7.13 Registruojamos finansavimo  

pajamos, nurašant ne visiškai  

nusidėvėjusį (amortizuotą) turtą 

     

  1 Registruojamas nereikalingo ir 

netinkamo naudojimui turto, kuris yra 

ne visiškai nusidėvėjęs (amortizuotas) 

nurašymas 

D 1XXXX04 

D 1XXXX03 

D 8709002/ 

D 8800007 

K 1XXXX01 

Sukauptas nusidėvėjimas (amortizacija) 

Ilgalaikio turto nuvertėjimas (jei yra) 

Nurašytų sumų sąnaudos (suma, kuri lygi 

ilgalaikio turto likutinei vertei) 

Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 

Nurašymo aktas 

  2 Registruojamos panaudotos 

finansavimo sumos, ilgalaikio turto 

likutinės vertės suma 

D 42X1102 

 

K 701X001 

Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui 

įsigyti (panaudotos) 

Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam 

turtui įsigyti pajamos 

 

7.14 Registruojamos finansavimo  

pajamos, registruojant perduotą  

naudoti inventorių, kai finansavimas  

jau gautas arba jam gauti pateikta  

paraiška 

     

  1 Registruojamas ūkinio inventoriaus 

perdavimas naudoti Įstaigos veikloje 

D 871000X 

K 202XXX1 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 

Turto atidavimo 

naudoti aktas 

  2 Registruojamos finansavimo pajamos ir  

panaudotos finansavimo sumos 

D 42X1302 

 

K 701X003 

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti 

panaudotos 

Panaudotų finansavimo sumų atsargoms 

įsigyti pajamos 

Turto atidavimo  

naudoti aktas 

7.15 Registruojamos finansavimo  

pajamos, registruojant sunaudotų  

medžiagų nurašymą, kai  

finansavimas jau gautas arba jam  

gauti pateikta paraiška 

     

  1 Registruojamas medžiagų ir žaliavų  

sunaudojimas Įstaigos veikloje  

D 8710001 

K 20X00X1 

Sunaudotų  atsargų savikaina 

Atsargų įsigijimo savikaina 

Atsargų 

nurašymo aktas 
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paslaugoms teikti 

  2 Registruojamos finansavimo pajamos ir  

panaudotos finansavimo sumos 

D 42X1302 

 

K 701X003 

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti 

panaudotos 

Panaudotų finansavimo sumų atsargoms 

įsigyti pajamos 

Turto atidavimo  

naudoti aktas 

7.16 Registruojamos panaudotų  

finansavimo sumų pajamos,  

registruojant parduotų atsargų   

nurašymą, kai finansavimas jau  

gautas arba jam gauti pateikta  

paraiška 

     

  1 Registruojamas atsargų pardavimas, kai  

pajamos priskiriamos kitos veiklos  

pajamoms 

D 8800004 

K 20X0001 

D 2269001 

 

K 7419001 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 

Atsargų įsigijimo savikaina  

Kitos gautinos sumos už parduotas 

prekes, turtą 

Apskaičiuotos kitos prekių, turto ir 

paslaugų pardavimo pajamos 

Sąskaita faktūra 

  2 Registruojamos finansavimo pajamos ir  

panaudotos finansavimo sumos 

D 42X1302 

 

K 701X003 

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti 

panaudotos 

Panaudotų finansavimo sumų atsargoms 

įsigyti pajamos 

Sąskaita faktūra 

7.17 Registruojamos finansavimo  

pajamos, registruojant perduotą  

naudoti inventorių, sunaudotas  

medžiagas ar parduotas atsargas, kai  

finansavimas dar negautas  

     

  1 Registruojamas perduoto naudoti  

inventoriaus, sunaudotų medžiagų ar  

parduotų atsargų nurašymas 

D 8710001 

K 20X00X1 

Sunaudotų atsargų savikaina 

Atsargų įsigijimo savikaina 

Turto atidavimo  

naudoti aktas 

  2 Registruojamos finansavimo pajamos ir  

sukauptos finansavimo  

pajamos 

D 2282101 

K 701X003 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Panaudotų finansavimo sumų atsargoms 

įsigyti pajamos 

Turto atidavimo  

naudoti aktas 

  3 Registruojamos gautinos finansavimo  

sumos, pateikus paraišką gauti  

finansavimą 

D 222100X 

K 41X1003 

Gautinos finansavimo sumos 

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti 

(gautinos) 

Mokėjimo  

paraiška 

  4 Registruojamos panaudotos  

finansavimo sumos 

D 42X1302 

 

K 2282101 

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti 

(panaudotos) 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Mokėjimo  

paraiška 

  5 Registruojami gauti pinigai ir 

mažinamos gautos finansavimo sumos 

D 24111XX 

K 222100X 

Pinigai banko sąskaitose 

Gautinos finansavimo sumos 

Banko išrašas 

  6 Registruojamos gautos finansavimo D 41X1003 Finansavimo sumos  atsargoms įsigyti Banko išrašas 
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sumos ir mažinamos gautinos 

finansavimo sumos 

 

K 42X1301 

 

(gautinos) 

Finansavimo sumos  atsargoms įsigyti 

(gautos) 

7.18 Registruojamos finansavimo  

pajamos, registruojant atsargų  

nuvertėjimą 

     

  1 Registruojamas atsargų nuvertėjimas D 8709001 

K 20X0003 

Nuvertėjimo sąnaudos 

Atsargų nuvertėjimas 

Atsargų 

nuvertinimo 

aktas 

  2 Registruojamos finansavimo pajamos ir 

panaudotos finansavimo sumos 

D 42X1302 

 

K 701X003 

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti 

(panaudotos) 

Panaudotų finansavimo sumų atsargoms 

įsigyti pajamos 

Buhalterinė 

pažyma 

7.19 Registruojamos finansavimo  

pajamos, registruojant netinkamų  

(negalimų) naudoti atsargų nurašymą 

     

  1 Registruojamas pripažintų  

nereikalingomis, netinkamomis  

(negalimomis) naudoti atsargų  

nurašymas 

D 8709002 

K 20X00X1 

Nurašytų sumų sąnaudos 

Atsargų įsigijimo savikaina  

Atsargų 

nurašymo aktas 

  2 Registruojamos finansavimo pajamos ir 

panaudotos finansavimo sumos 

D 42X1302 

 

K 701X003 

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti 

(panaudotos) 

Panaudotų finansavimo sumų atsargoms 

įsigyti pajamos 

 

7.20 Registruojamos finansavimo pajamos 

 kitoms išlaidoms, registruojant iš  

finansavimo sumų apmokamos  

sąnaudas, kai finansavimas jau gautas 

 arba jam gauti pateikta paraiška 

     

  1 Registruojamos sąnaudos (pagal 

pobūdį) 

D 870X00X 

K 6910001 

Sąnaudos 

Tiekėjams mokėtinos sumos 

Sąskaita faktūra 

  2 Registruojamos finansavimo pajamos ir 

panaudotos finansavimo sumos 

D 42X2002 

 

K 702X001 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(panaudotos) 

Panaudotų finansavimo sumų kitoms 

išlaidoms pajamos 

Sąskaita faktūra 

7.21 Registruojamos sukauptos  

finansavimo pajamos, registruojant iš  

finansavimo sumų apmokamos  

sąnaudos, kai finansavimas dar  

negautas 

     

  1 Registruojamos sąnaudos ir tiekėjams D 870X00X Sąnaudos Sąskaita faktūra 
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mokėtinos sumos K 6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos 

  2 Registruojamos finansavimo pajamos ir 

sukauptos finansavimo pajamos 

D 2282101 

K 702X001 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Panaudotų finansavimo sumų kitoms 

išlaidoms pajamos 

Sąskaita faktūra 

  3 Registruojamos gautinos finansavimo  

sumos, pateikus paraišką gauti  

finansavimą 

D 222100X 

K 41X2001 

Gautinos finansavimo sumos 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(gautinos) 

Mokėjimo  

paraiška 

  4 Registruojamos panaudotos  

finansavimo sumos 

D 42X2002 

 

K 2282101 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(panaudotos) 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Mokėjimo  

paraiška 

  5 Registruojami gauti pinigai ir 

mažinamos gautinos finansavimo 

sumos 

D 24111XX 

K 222100X 

 

Pinigai banko sąskaitose 

Gautinos finansavimo sumos 

 

Banko išrašas 

  6 Registruojamos  gautos finansavimo 

sumos kitoms išlaidoms ir mažinamos  

gautinos  finansavimo sumos kitoms 

išlaidoms 

D 41X2001 

 

K 42X2001 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(gautinos) 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(gautos) 

Banko išrašas 

7.22 Registruojamas finansavimo pajamų  

mažinimas, kai kompensuojamos  

padarytos sąnaudos, kurioms jau  

buvo pripažintos finansavimo  

pajamos ir panaudotos finansavimo  

sumos 

     

  1 Registruojamos kitos gautinos sumos ir 

mažinamos sąnaudos 

D 2298101 

K 87XXXXX 

Kitos gautinos sumos 

Sąnaudos 

Sąskaita faktūra 

 ar kitas sąnaudų 

 kompensavimo  

dokumentas 

  2 Registruojamas finansavimo pajamų ir 

panaudotų finansavimo sumų 

mažinimas 

D 702X001 

 

K 42X2002 

Panaudotų finansavimo sumų kitoms 

išlaidoms pajamos 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(panaudotos) 

Sąskaita faktūra 

 ar kitas sąnaudų 

 kompensavimo  

dokumentas 

7.23 Registruojamas finansavimo pajamų  

mažinimas, kai kompensuojamos  

padarytos sąnaudos, kurioms buvo  

pripažintos finansavimo pajamos ir 

 sukauptos finansavimo pajamos 

     

  1 Registruojamos kitos gautinos sumos ir 

mažinamos sąnaudos 

D 2298101 

K 87XXXXX 

Kitos gautinos sumos 

Sąnaudos 

Sąskaita faktūra 

 ar kitas sąnaudų 

 kompensavimo 

 dokumentas 

  2 Registruojamas finansavimo pajamų ir D 702X001 Panaudotų finansavimo sumų kitoms Sąskaita faktūra  
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sukauptų finansavimo pajamų 

mažinimas 

 

K 2282101 

išlaidoms pajamos 

Sukauptos finansavimo pajamos 

ar kitas sąnaudų 

 kompensavimo  

dokumentas 

7.24 Registruojamas finansavimo pajamų  

mažinimas, kai registruojamas  

ilgalaikio turto nuvertėjimo  

nusidėvėjimas 

     

  1 Registruojamas ilgalaikio turto  

sukaupto nusidėvėjimo (amortizacijos)  

ir nusidėvėjimo (amortizacijos) 

sąnaudų mažinimas 

D 1XXXX04 

K 870300X 

Sukauptas nusidėvėjimas (amortizacija) 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudos 

Ilgalaikio  

materialiojo  

turto  

nusidėvėjimo  

apskaičiavimo  

žiniaraštis 

  2 Registruojamas finansavimo pajamų ir 

panaudotų finansavimo sumų 

mažinimas 

D 701X001 

 

K 42X1102 

Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam 

turtui įsigyti pajamos 

Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui 

įsigyti (panaudotos) 

Ilgalaikio 

 materialiojo  

turto  

nusidėvėjimo  

apskaičiavimo  

žiniaraštis 

7.25 Registruojamas finansavimo pajamų  

mažinimas, kai registruojamas  

ilgalaikio turto ar atsargų nuvertėjimo 

 panaikinimas 

     

  1 Registruojamas turto nuvertėjimo  

panaikinimas, kai turtas naudojamas  

pagrindinėje veikoje 

D 1XXXX03 

arba 

D 20X0003 

K 8709001 

Ilgalaikio turto nuvertėjimas   

 

Atsargų nuvertėjimas 

Nuvertėjimo sąnaudos 

Nuostolio dėl  

ilgalaikio turto  

nuvertėjimo  

panaikinimo  

pažyma,  

buhalterinė  

pažyma 

  2 Registruojamas finansavimo pajamų ir 

panaudotų finansavimo sumų 

mažinimas 

D 701X00X 

 

K 42X1X02 

Panaudotų finansavimo sumų 

nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui 

įsigyti (panaudotos) 

Buhalterinė 

 pažyma 

7.26 Registruojamas finansavimo pajamų  

ir panaudotų finansavimo sumų  

mažinimas, kai visiškai nudėvėtas 

 ilgalaikis materialusis turtas  

perkeliamas į atsargas, ilgalaikio  

turto, skirto parduoti sąskaitą 

     

  1 Registruojamas ilgalaikio materialiojo D 12XXXX4 Ilgalaikio materialiojo turto sukauptas Sprendimas dėl  
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turto nusidėvėjimo mažinimas  

K 8703002 

nusidėvėjimas 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 

sąnaudos 

turto pardavimo 

  2 Mažinamos pripažintos finansavimo 

pajamos ir panaudotos finansavimo 

sumos 

D 701X001 

 

K 42X1301 

Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam 

turtui įsigyti pajamas 

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti 

(gautos) 

Sprendimas dėl  

turto pardavimo 

  3 Registruojamas ilgalaikio materialiojo 

turto perkėlimas į ilgalaikio 

materialiojo turto, skirto parduoti, 

sąskaitą 

D 2070001 

 

D 12XXXX4 

 

K 12XXXX1 

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas 

parduoti 

Ilgalaikio materialiojo turto sukauptas 

nusidėvėjimas 

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 

savikaina 

Sprendimas dėl  

turto pardavimo 

7.27 Registruojamos sąnaudos ir 

mokėtinos sumos, kai patirtos 

sąnaudos pradžioje apmokamos iš 

savivaldybės biudžeto lėšų, o vėliau  

kompensuojama iš ES lėšų 

     

  1 Registruojamos sąnaudos ir mokėtinos 

sumos 

D 8XXXXXX 

K 69XXXX1 

Sąnaudos (pagal pobūdį) 

Mokėtinos sumos (pagal pobūdį) 

Sąskaita  

faktūra 

  2 Registruojamos sukauptos finansavimo 

pajamos ir finansavimo pajamos iš ES 

lėšų 

D 2282101 

K 7023001 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Panaudotų finansavimo sumų iš ES 

kitoms išlaidoms pajamos 

Sąskaita  

faktūra 

  3 Registruojamos gautinos finansavimo 

sumos iš savivaldybės biudžeto 

D 2221005 

 

K 4152001 

Gautinos finansavimo sumos iš 

savivaldybės biudžeto 

Finansavimo sumos iš savivaldybės 

biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos) 

Mokėjimo 

paraiška 

.  4 Registruojami gauti pinigai ir 

mažinamos gautinos finansavimo 

sumos 

D 24111XX 

K 2221005 

Pinigai banko sąskaitose 

Gautinos finansavimo sumos iš 

savivaldybės biudžeto 

Banko išrašas 

  5 Registruojamas gautas finansavimas ir 

mažinamas gautinas finansavimas 

D 4152001 

 

K 4252001 

Finansavimo sumos iš savivaldybės 

biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos) 

Finansavimo sumos iš savivaldybės 

biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 

Banko išrašas 

  6 Registruojamas apmokėjimas  D 69XXXX1 

K 24111XX 

Mokėtinos sumos 

Pinigai banko sąskaitose 

Banko išrašas 

  7 Registruojamos gautinos finansavimo 

sumos iš iš Europos Sąjungos   

D 2221003 

 

K 4132001 

Gautinos finansavimo sumos iš Europos 

Sąjungos 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos  

kitoms išlaidoms (gautinos) 

Mokėjimo 

prašymas 

  8 Registruojami gauti pinigai ir D 24111XX Pinigai banko sąskaitose Banko išrašas 
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mažinamos gautinos finansavimo 

sumos 

K 2221003 

 

Gautinos finansavimo sumos iš Europos 

Sąjungos  

  9 Registruojamas gautas finansavimas  D 4132001 

 

K 4232001 

 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos  

kitoms išlaidoms (gautinos) 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos  

kitoms išlaidoms (gautos) 

Banko išrašas 

  10 Registruojamos panaudotos 

finansavimo sumos 

D 4232002 

 

K 2282101 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos  

kitoms išlaidoms (panaudotos) 

Sukauptos finansavimo pajamos 

 

Buhalterinė  

pažyma 

  11 Registruojamas gautų įplaukų 

pergrupavimas 

D 24111XX 

K 24111XX 

Pinigai banko sąskaitose (SB lėšos) 

Pinigai banko sąskaitose (ES lėšos) 

 

Buhalterinė  

pažyma 

   arba    

  1 Registruojamos sąnaudos ir mokėtinos 

sumos 

D8XXXXXX 

K 69XXXX1 

Sąnaudos (pagal pobūdį) 

Mokėtinos sumos (pagal pobūdį) 

Sąskaita  

faktūra 

  2 Registruojamos sukauptos finansavimo 

pajamos ir finansavimo pajamos iš ES 

lėšų 

D 2282101 

K 7023001 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Panaudotų finansavimo sumų iš ES 

kitoms išlaidoms pajamos 

Sąskaita  

faktūra 

  3 Registruojamos gautinos finansavimo 

sumos iš savivaldybės biudžeto 

D 2221005 

 

K 4152001 

Gautinos finansavimo sumos iš 

savivaldybės biudžeto 

Finansavimo sumos iš savivaldybės 

biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos) 

Mokėjimo 

paraiška 

  4 Registruojami gauti pinigai ir 

mažinamos gautinos finansavimo 

sumos 

D 24111XX 

K 2221005 

Pinigai banko sąskaitose 

Gautinos finansavimo sumos iš 

savivaldybės biudžeto 

Banko išrašas 

  5 Registruojamas gautas finansavimas ir 

mažinamas gautinas finansavimas 

D 4152001 

 

K 4252001 

Finansavimo sumos iš savivaldybės 

biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos) 

Finansavimo sumos iš savivaldybės 

biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 

Banko išrašas 

  6 Registruojamas apmokėjimas  D 69XXXX1 

K 24111XX 

Mokėtinos sumos 

Pinigai banko sąskaitose 

Banko išrašas 

  7 Registruojamos gautinos finansavimo 

sumos iš Europos Sąjungos lėšų ir 

mažinamos sukauptos finansavimo 

pajamos 

D 2221003 

 

K 2282101 

Gautinos finansavimo sumos iš Europos 

Sąjungos 

Sukauptos finansavimo pajmos 

Mokėjimo 

prašymas 

  8 Registruojamos panaudotos 

finansavimimo sumos ir gautinos 

finansavimo sumos 

D 4232002 

 

K 4132001 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos  

kitoms išlaidoms (panaudotos) 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos  

kitoms išlaidoms (gautinos) 

Mokėjimo 

prašymas 

  9 Registruojami gauti pinigai ir D 24111XX Pinigai banko sąskaitose Banko išrašas 
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mažinamos gautinos finansavimo 

sumos 

K 2221003 

 

Gautinos finansavimo sumos iš Europos 

Sąjungos  

  10 Registruojamas gautas finansavimas  D 4132001 

 

K 4232001 

 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos  

kitoms išlaidoms (gautinos) 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos  

kitoms išlaidoms (gautos) 

Banko išrašas 

  11 Registruojamas gautų įplaukų 

pergrupavimas 

D 24111XX 

K 24111XX 

Pinigai banko sąskaitose (SB lėšos) 

Pinigai banko sąskaitose (ES lėšos) 

 

Buhalterinė  

pažyma 

   Jei sąnaudos pradžioje apmokamos iš įstaigos pajamų 

  1 Registruojamos sąnaudos ir mokėtinos 

sumos 

D 8XXXXXX 

K 69XXXX1 

Sąnaudos (pagal pobūdį) 

Mokėtinos sumos (pagal pobūdį) 

Sąskaita  

faktūra 

  2 Registruojamos sukauptos finansavimo 

pajamos ir finansavimo pajamos iš ES 

lėšų 

D 2282101 

K 7023001 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Panaudotų finansavimo sumų iš ES 

kitoms išlaidoms pajamos 

Sąskaita  

faktūra 

  3 Registruojamos kitos gautinos sumos iš 

savivaldybės biudžeto (įstaigos pajamų 

sugrąžinimui) 

D 2298XXX 

K 228XXXX 
Kitos gautinos sumos iš biudžeto 

Kitos sukauptos gautinos sumos   

Mokėjimo 

paraiška 

  4 Registruojami gauti pinigai ir 

mažinamos kitos gautinos sumos 

D 24111XX 

K 2298XXX 

Pinigai banko sąskaitose 

Kitos gautinos sumos iš biudžeto 

 

Banko išrašas 

  5 Registruojamas apmokėjimas  D 69XXXX1 

K 24111XX 

Mokėtinos sumos 

Pinigai banko sąskaitose 

Banko išrašas 

  6 Registruojamos gautinos finansavimo 

sumos iš Europos Sąjungos lėšų ir 

mažinamos sukauptos finansavimo 

pajamos 

D 2221003 

 

K 2282101 

Gautinos finansavimo sumos iš Europos 

Sąjungos 

Sukauptos finansavimo pajmos 

Mokėjimo 

prašymas 

  7 Registruojamos panaudotos 

finansavimimo sumos ir gautinos 

finansavimo sumos 

D 4232002 

 

K 4132001 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos  

kitoms išlaidoms (panaudotos) 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos  

kitoms išlaidoms (gautinos) 

Mokėjimo 

prašymas 

  8 Registruojami gauti pinigai ir 

mažinamos gautinos finansavimo 

sumos 

D 24111XX 

K 2221003 

 

Pinigai banko sąskaitose 

Gautinos finansavimo sumos iš Europos 

Sąjungos  

Banko išrašas 

  9 Registruojamas gautas finansavimas  D 4132001 

 

K 4232001 

 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos  

kitoms išlaidoms (gautinos) 

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos  

kitoms išlaidoms (gautos) 

Banko išrašas 

  10 Registruojamas gautų įplaukų 

pergrupavimas 

D 24111XX 

 

K 24111XX 

Pinigai banko sąskaitose (įstaigos pajamų 

lėšos) 

Pinigai banko sąskaitose (ES lėšos) 

Buhalterinė  

pažyma 
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7.28 Registruojamas finansavimo pajamų  

ir sukauptų finansavimo pajamų  

mažinimas, pripažinus netinkamomis  

iš Europos Sąjungos lėšų  

finansuojamos programos išlaidas 

     

  1 Registruojamos Europos Sąjungos 

lėšomis finansuojamo projekto 

sąnaudos ir tiekėjams mokėtinos sumos 

D 8XXXXXX 

K 6910001 

Sąnaudos (pagal pobūdį) 

Tiekėjams mokėtinos sumos 

Sąskaita faktūra 

  2 Registruojamos finansavimo pajamos ir  

sukauptos finansavimo pajamos  

D 2282101 

K 7023001 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Panaudotų finansavimo sumų iš Europos 

Sąjungos (finansinės paramos) kitoms 

išlaidoms pajamos) 

Sąskaita faktūra 

  3 Gavus informaciją, kad išlaidos 

pripažintos netinkamomis ir neturint 

informacijos iš kokio šaltinio jos bus 

finansuojamos, registruojamos 

finansavimo pajamos ir sukauptos 

finansavimo pajamos iš kitų šaltinių.  

D 2282101 

K 7026001 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Panaudotų finansavimo sumų iš kitų 

šaltinių kitoms išlaidoms pajamos  

Buhalterinė 

 pažyma 

  4 Mažinamos finansavimo pajamos ir 

sukauptos finansavimo pajamos iš 

Europos Sąjungos paramos lėšų 

D 7023001 

 

 

K 2282101 

Panaudotų finansavimo sumų iš Europos 

Sąjungos (finansinės paramos) kitoms 

išlaidoms pajamos) 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Buhalterinė 

pažyma 

  5 Priėmus sprendimą finansuoti išlaidas 

iš savivaldybės biudžeto lėšų, 

registruojamos finansavimo pajamos ir 

sukauptos finansavimo pajamos iš 

savivaldybės biudžeto lėšų . 

D 2282101 

K 7025001 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Panaudotų finansavimo sumų iš 

savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms 

pajamos 

Buhalterinė 

pažyma 

  6 Mažinamos finansavimo pajamos ir 

sukauptos finansavimo pajamos iš kitų 

šaltinių 

D 7026001 

 

K 2282101 

Panaudotų finansavimo sumų iš kitų 

šaltinių kitoms išlaidoms pajamos 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Buhalterinė 

pažyma 

  7 Registruojamos gautinos finansavimo 

sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų 

D 2221005 

 

K 4152001 

Gautinos finansavimo sumos iš 

savivaldybės biudžeto 

Finansavimo sumos iš savivaldybės 

biudžeto kitom s išlaidoms (gautinos) 

Mokėjimo   

paraiška 

  8 Registruojamos panaudotos 

finansavimo sumos iš savivaldybės 

biudžeto lėšų. 

D 4252002 

 

K 2282101 

Finansavimo sumos iš savivaldybės 

biudžeto kitom s išlaidoms (panaudotos) 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Mokėjimo 

paraiška 

  9 Registruojamas gautas finansavimas iš 

savivaldybės biudžeto 

D 24111XX 

K 2221005 

 

Pinigai banko sąskaitose 

Gautinos finansavimo sumos iš 

savivaldybės biudžeto 

Banko išrašas 

  10 Registruojamas gautas finansavimas D 4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės Banko išrašas 
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K 4252001 

 

biudžeto kitom s išlaidoms (gautinos) 

Finansavimo sumos iš savivaldybės 

biudžeto kitom s išlaidoms (gautos) 

  11 Registruojamas apmokėjimas tiekėjui D 6910001 

K 24111XX 

Tiekėjams mokėtinos sumos 

Pinigai banko sąskaitose 

Banko išrašas 

7.29 Registruojamas finansavimo pajamų  

ir panaudotų finansavimo sumų  

mažinimas, nustačius neteisėtai  

padarytas išlaidas, kai finansavimo  

sumos jau buvo gautos ir išlaidos   

apmokėtos  

   

 

  

  1 Registruojama išieškotina suma ir  

mažinamos sąnaudos 

D 2293001 

K 8XXXXXX 

Išieškotinos sumos už padarytą žalą 

Sąnaudos (pagal pobūdį) 

Buhalterinė 

pažyma 

  2 Mažinamos finansavimo pajamos ir  

panaudotos finansavimo sumos 

D 70XX001 

K 42XXX02 

Panaudotų finansavimo sumų pajamos 

Finansavimo sumos (panaudotos) 

Buhalterinė 

pažyma 

  3 Registruojamos grąžintos finansavimo  

sumos ir sukauptos į biudžetą  

mokėtinos sumos 

D 42XXX04 

K 695110X 

Finansavimo sumos (grąžintos) 

Sukauptos mokėtinos sumos  

Buhalterinė 

pažyma 

  4 Registruojami iš kalto asmens gauti  

pinigai ir mažinamos išieškotinos  

sumos 

D 24111XX 

K 2293001 

Pinigai banko sąskaitose 

Išieškotinos sumos už padarytą žalą 

Banko išrašas 

  5 Registruojamos grąžintinos  

finansavimo sumos ir mažinamos  

sukauptos mokėtinos sumos 

D 695110X 

K 686000X 

Sukauptos mokėtinos sumos 

Grąžintinos finansavimo sumos 

Buhalterinė 

pažyma 

  6 Registruojamas gražintas finansavimas D 686000X 

K 24111XX 

Grąžintinos finansavimo sumos 

Pinigai banko sąskaitose 

Banko išrašas 

7.30 Registruojamas finansavimo pajamų  

ir panaudotų finansavimo sumų  

mažinimas, nustačius neteisėtai  

padarytas išlaidas ir nusprendus jas  

išieškoti iš kaltininko, kai buvo  

užregistruotos sukauptos finansavimo  

pajamos 

     

  1 Registruojama išieškotina suma ir  

mažinamos sąnaudos 

D 2293001 

K 8XXXXXX 

Išieškotinos sumos už padarytą žalą 

Sąnaudos 

Buhalterinė 

pažyma 

  2 Mažinamos finansavimo pajamos ir  

sukauptos finansavimo pajamos 

D 70XXXXX 

K 2282101 

Panaudotų finansavimo sumų pajamos 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Buhalterinė 

pažyma 

7.31 Registruojamos perduotos  

finansavimo sumos, kai perduodamas  

turtas kitam viešojo sektoriaus  

subjektui 
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  1 Registruojamos perduotos finansavimo  

sumos ir nurašomas perduotas ilgalaikis  

turtas  

D 42X1103 

 

D 1XXXX03 

D 1XXXX04 

 

K 1XXXX01 

Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui 

įsigyti (perduotos) 

Ilgalaikio turto nuvertėjimas (jei yra) 

Ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas 

(amortizacija) 

Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 

Perdavimo ir 

priėmimo aktas 

  2 Registruojamos perduotos finansavimo  

sumos, nurašomos perduotos atsargos 

D 42X1303 

 

K 20X00X1 

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti 

(perduotos) 

Atsargų įsigijimo savikaina 

Perdavimo ir 

priėmimo aktas 

7.32 Registruojamos grąžintinos  

finansavimo sumos 

     

  1 Registruojamos finansavimo sumos  

grąžintos ir grąžintinos finansavimo  

sumos 

D 42XXX04 

K 686000X 

Finansavimo sumos (grąžintos) 

Grąžintinos finansavimo sumos 

Buhalterinė 

pažyma 

  2 Pervedus pinigus mažinamos  

grąžintinos finansavimo sumos 

D 686000X 

K 24111XX 

Grąžintinos finansavimo sumos 

Pinigai banko sąskaitose 

Banko išrašas 

7.33 Registruojamos finansavimo  

pajamos, kai registruojamos  

sukauptos sąnaudos 

     

  1 Registruojamos sąnaudos ir sukauptos  

sąnaudos 

D 8XXXXXX 

K 6952104 

Sąnaudos (pagal pobūdį) 

Kitos sukauptos sąnaudos 

Buhalterinė 

pažyma, sutartis 

  2 Registruojamos finansavimo pajamos ir 

 sukauptos finansavimo pajamos 

D 2282101 

K 702X001 

Sukauptos finansavimo pajamos 

Panaudotų finansavimo sumų kitoms 

išlaidoms pajamos   

Buhalterinė 

pažyma 

7.34 Registruojamas finansavimo sumų  

nepiniginiam turtui įsigyti sąskaitų  

uždarymas 

     

  1 Registruojamas finansavimo sumų  

nepiniginiam turtui įsigyti uždarymas 

D 42X1X01 

 

K 42X1X02 

 

K 42X1X03 

 

K 42X1X04 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui 

įsigyti (gautos) 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui 

įsigyti (panaudotos) 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui 

įsigyti (perduotos) 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui 

įsigyti (grąžintos) 

Buhalterinė 

pažyma 

7.35 Registruojamas finansavimo sumų  

kitoms išlaidoms sąskaitų uždarymas 

     

  1 Registruojamas finansavimo sumų  

kitoms išlaidoms sąskaitų uždarymas  

D 42X2001 

 

K 42X2002 

 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(gautos) 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(panaudotos) 

Buhalterinė 

pažyma 
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K 42X2003 

 

K 42X2004 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(perduotos) 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms 

(grąžintos) 
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XI. PRIEDAI 

 

1 priedas 

Finansavimo pajamų pripažinimo periodiškumas pagal sąnaudų grupes 

 

Sąskaitų  

grupės Nr. 

Sąnaudų  grupė 

 

Finansavimo pajamos registruojamos 

 

822 Socialinių išmokų sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

83 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

87 Pagrindinės veiklos sąnaudos - 

8701 Darbo užmokesčio sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

8702 Socialinio draudimo sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

8703 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sąnaudos 

Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

 

8704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

8705 Komandiruočių sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

8706 Transporto sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

8707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

8708 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 

sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

8709 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

8710 

Sunaudotų ir parduotų atsargų 

savikaina Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

8711 Nuomos sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

8712 Kitų paslaugų sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

8713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos - 

87131 Veiklos mokesčių sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

87132 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

88 Kitos veiklos sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

89 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos  - 

891 Palūkanų sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 

892 Baudų ir delspinigių sąnaudos Registruojant kiekvieną sąnaudų operaciją 
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Finansavimo sumų apskaitos tvarkos aprašo  

2 priedas 
(Pažymos dėl finansavimo sumų forma) 

____________________ 

(Įstaigos pavadinimas) 

___________________________________________ 

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas 

 

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ 

______________ Nr. __________ 

(data) 

_____________________________ 

(sudarymo vieta) 
Ataskaitinis laikotarpis:  

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:  

 

Eil

Nr. 
Finansavimo šaltinis 

Finansavimo 

sumų paskirtis 

Ekonominės 
klasifikacijos straipsnis 

ar reikia  

Valstybės funkcija Programa Suma, Lt 

       

Iš viso:  

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 

Eil

Nr. 
Finansavimo šaltinis 

Finansavimo 

sumų paskirtis 

Ekonominės 

klasifikacijos straipsnis 
Valstybės funkcija Programa Suma, Lt 

       

Iš viso:  

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos: 

Eil

Nr. 
Finansavimo šaltinis 

Finansavimo 

sumų paskirtis 

Ekonominės 

klasifikacijos straipsnis 
Valstybės funkcija Programa Suma, Lt 

       

Iš viso:  

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 

Eil
Nr. 

Finansavimo šaltinis 
Finansavimo 
sumų paskirtis 

Ekonominės 
klasifikacijos straipsnis 

Valstybės funkcija Programa Suma, Lt 

       

Iš viso:  

Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 

Eil
Nr. 

Finansavimo šaltinis 
Finansavimo 
sumų paskirtis 

Ekonominės 
klasifikacijos straipsnis 

Valstybės funkcija Programa Suma, Lt 

       

Iš viso:  

 

Parengė:____________________________________________________________ 

                                   (Parašas)       (Vardas ir pavardė) 

 


