Parengė LR finansų ministerijos
Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamentas,
2017 m. lapkričio 6 d. redakcija

REKOMENDACIJOS NR. TR - 6/2017-12
DĖL SAVIVALDYBĖMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ
PATALPŲ ATNAUJINIMO, ĮGYVENDINANT DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROGRAMĄ, IŠLAIDŲ IR VALSTYBĖS PARAMOS
BUHALTERINĖS APSKAITOS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Rekomendacijų dėl savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų
atnaujinimo, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) (toliau – DNM)
programą išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos (toliau – rekomendacijos) tikslas –
pateikti galimus buhalterinius įrašus, registruojant ūkines operacijas susijusias su savivaldybės
nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų atnaujinimu, savivaldybės administracijos, VŠĮ
„Būsto energijos taupymo agentūra“ (toliau – BETA), UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
(toliau – VIPA) administruojamo fondų fondo (Daugiabučių namų modernizavimo fondas (toliau –
DNMF)) ir valstybės ir savivaldybės iždų buhalterinėje apskaitoje.
2.
Rekomendacijos parengtos vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos teisės aktais:
2.1. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, kuriame
nustatyta valstybės paramos teikimo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams,
savivaldybėms, savivaldybių programų įgyvendinimo administratoriams (toliau – administratorius)
ir bendrojo naudojimo objektų valdytojams daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
sąlygos;
2.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu;
2.3. Statybos įstatymu;
2.4. Buhalterinės apskaitos įstatymu;
2.5. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
2.6. Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos
daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų
didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – taisyklės, patvirtintos LRV nutarimu Nr. 1725);
2.7. Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“
patvirtintomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir
vykdymo taisyklėmis;
2.8. finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus
subjektų finansinių ataskaitų rinkinio konsolidavimo“ patvirtintais viešojo sektoriaus subjektų
finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašu ir viešojo sektoriaus subjektų finansinių
ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika;
2.9. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).
3.
Rekomendacijose vartojamos sąvokos, nepriklausomai nuo jų formuluočių,
suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba yra vartojamos šių rekomendacijų 2 punkte nurodytuose
teisės aktuose.
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4.
Vyriausybės patvirtintos DNM programos įgyvendinimą administruoja BETA, kurios
funkcijos apima:
4.1. savivaldybių programų atitikties Vyriausybės patvirtintai DNM programai vertinimą;
4.2. atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros vykdymą;
4.3. valstybės paramos (išskyrus lengvatinių kreditų teikimą ir kredito ir palūkanų
apmokėjimą už nepasiturinčius gyventojus) administravimą ir teikimą;
4.4. kitas.
5.
Lengvatinius kreditus projektui įgyvendinti Europos Sąjungos fondų lėšomis arba
nuosavomis lėšomis teikia bankas ar kita finansų įstaiga, suteikianti (administruojanti) lengvatinį
kreditą (toliau – finansuotojas).
6.
Administratoriaus funkcijos apima:
6.1. sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymą;
6.2. prašymų kompensuoti kredito ir palūkanų įmokas, tenkančias savivaldybės
gyvenamosioms patalpoms, BETAI teikimą;
6.3. savivaldybės administracijos informavimą apie BETA priimtus sprendimus ir atliktus
mokėjimus.
6.4. Kita.
7.
Savivaldybės nuosavybės teise valdomoms gyvenamosioms patalpoms (toliau –
savivaldybės gyvenamosioms patalpoms) kredito ir palūkanų įmokas apmoka BETA atsižvelgdama
į sudarytų sutarčių nuostatas taip:
7.1. projekto įgyvendinimo metu – pagal finansuotojo arba administratoriaus apskaičiuotą
kredito ir (ar) palūkanų įmokų, tenkančių kiekvienai savivaldybės gyvenamajai patalpai, mokėjimo
grafiką arba dokumentus (sąskaitas, pranešimus), kuriuose nurodomos mokėtinos kiekvieno
mėnesio kredito ir (ar) palūkanų įmokos;
7.2. įgyvendinus projektą – pagal finansuotojo arba administratoriaus kiekvienai
savivaldybės nuosavybės teise valdomai gyvenamajai patalpai sudarytą kredito grąžinimo ir
palūkanų mokėjimo grafiką, sudarytą po to, kai BETA suteikia butų ir kitų patalpų savininkams
valstybės paramą (įskaitant papildomą paramą, jeigu ji teiktina), ir finansuotojas, atsižvelgdamas į
suteiktos valstybės paramos dydžius, sumažina projektui įgyvendinti suteiktą lengvatinį kreditą ir
perskaičiuoja kredito ir palūkanų įmokas, tenkančias savivaldybės nuosavybės teise valdomai
gyvenamajai patalpai;
7.3. jeigu savivaldybė arba administratorius (jeigu jis yra kredito gavėjas) šias įmokas
apmokėjo savo lėšomis, kompensuoja apmokėjusiam subjektui kredito ir palūkanų įmokas,
tenkančias savivaldybės gyvenamosioms patalpoms.
8.
BETA perveda savivaldybės gyvenamosioms patalpoms tenkančias kiekvieno mėnesio
kredito ir palūkanų arba atidėtų palūkanų įmokas šia tvarka:
8.1. kreditavimo sutartyje su finansuotoju nustatyta tvarka ir terminais į nurodytą
finansuotojo sąskaitą;
8.2. kompensuoja arba apmoka pagal prašymą į apmokėjusio subjekto sąskaitą, kai
savivaldybė arba administratorius (jeigu jis yra kredito gavėjas) šias įmokas apmokėjo savo
lėšomis.
9.
Kai savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo išlaidos apmokamos lengvatinio
kredito lėšomis, o lengvatinio kredito sutartį pasirašo administratorius namo gyvenamųjų patalpų
savininkų vardu, turtą gauna ir lengvatinį kreditą turės grąžinti gyvenamųjų patalpų savininkai,
todėl turtas ir įsipareigojimai turi būti registruojami savivaldybės administracijos apskaitoje.
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II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ATNAUJINIMO, ĮGYVENDINANT DNM
PROGRAMĄ IŠLAIDŲ BUHALTERINĖ APSKAITA
10. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo darbai, kuriais atkuriamos ar
pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais
užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas vadovaujantis
12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ (toliau – 12-asis VSAFAS) nuostatomis laikomi
esminiu turto pagerinimu ir savivaldybės administracijoje registruojami esminio pagerinimo darbų
įsigijimo savikainos sąskaitoje, o užbaigus darbus jų verte didinama turto įsigijimo savikaina.
11. Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis esminio ilgalaikio materialiojo turto
pagerinimo įsigijimo savikainai priskiriama paslaugos pirkimo kaina, negrąžinami mokesčiai ir
visos tiesiogiai su įsigijimu susijusios išlaidos, prie kurių priskiriamos investicijų projekto
parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir techninės priežiūros išlaidos. Į esminio
pagerinimo darbų įsigijimo savikainą neįtraukiamos palūkanos ir kitos skolinimosi išlaidos, o
pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos padaromos.
12. Savivaldybės administracija, gavusi iš paslaugų tiekėjo ar administratoriaus investicijų
projekto parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir techninės priežiūros atliktų darbų
aktą ar PVM sąskaitą faktūrą (sąskaitą faktūrą) ar kitus išlaidas pagrindžiančius dokumentus, savo
buhalterinėje apskaitoje registruoja esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikainą ir tiekėjams
mokėtiną sumą.
Savivaldybės administracijos apskaitoje
D 1210121 Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina
K 691xxxx Tiekėjams mokėtinos sumos

13. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų investicijų projekto parengimo, projekto
įgyvendinimo administravimo ir techninės priežiūros išlaidos gali būti apmokamos iš šių šaltinių:
13.1. kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis;
13.2. apmokamos savivaldybės biudžeto lėšomis.
14. Kai 13 punkte nurodytos išlaidos kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis:
14.1. buhalterinėje apskaitoje daromi šie įrašai:
Savivaldybės administracijos
BETA apskaitoje
Valstybės iždo apskaitoje
apskaitoje
Administratorius pateikia BETA prašymą apmokėti projekto parengimo, projekto įgyvendinimo
administravimo ir techninės priežiūros išlaidas
Nedaro įrašų

 Gavus iš administratoriaus
pranešimą apie atliktą mokėjimą:
D 691xxxx Tiekėjams mokėtinos
sumos
K 4241101 Finansavimo sumos iš
valstybės biudžeto ilgalaikiam
turtui įsigyti (gautos)

 Pateikus paraišką valstybės iždui  Pagal BETA pateiktą
gauti
finansavimą
(centralizuoti paraišką:
mokėjimai):
D 833xxxx Finansavimo
D 222xxxx7 Gautinos finansavimo sąnaudos
sumos
pagal
centralizuotus K 643xxxx Mokėtinos
apmokėjimus
finansavimo sumos
K 4141001 Finansavimo sumos iš
valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui
įsigyti (gautinos)
 Gavus informaciją apie atliktą  Apmokėjus paslaugos
mokėjimą tiekėjui:
tiekėjui:
D 4141001 Finansavimo sumos iš D 643xxxx Mokėtinos
valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui finansavimo sumos
įsigyti (gautinos)
K 241xxxx Pinigai banko
K 4241101 Finansavimo sumos iš sąskaitose
valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui
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Savivaldybės administracijos
apskaitoje

Valstybės iždo apskaitoje

BETA apskaitoje
įsigyti (gautos)
D 4241103 Finansavimo sumos iš
valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui
įsigyti (perduotos)
K 222xxx7 Gautinos finansavimo
sumos
pagal
centralizuotus
apmokėjimus

14.2. duomenų, kuriuos viešojo sektoriaus subjektas (toliau – VSS) turi derinti VSAKI
sistemoje, pateikimas finansinėse ataskaitose:
Subjektas
Valstybės iždas

Ataskaita pagal
VSAFAS
Veiklos rezultatų
ataskaita

Savivaldybės
administracija

BETA

Pinigų srautų ataskaita

Valstybės iždas
Savivaldybės
administracija

BETA

20-ojo VSAFAS
„Finansavimo sumos“ 4
priede „Finansavimo
sumos pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų
pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį“

Skiltis (dalis)
B.III. „Finansavimo“
C.IV.1 „Iš valstybės biudžeto“
(netiesioginiai pinigų srautai)
C.IV.1 „Iš valstybės biudžeto“
(netiesioginiai pinigų srautai)
C.V. “Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos
ilgalaikiam turtui įsigyti“
(netiesioginiai pinigų srautai)
A.II.5 „Viešojo sektoriaus subjektams“
(tiesioginiai)
1.1. eilutė:
4 skiltis „Finansavimo sumos (gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą turtą“
1.1. eilutė:
4 skiltis „Finansavimo sumos (gautos)“
7 skiltis „Finansavimo sumos perduotos viešojo
sektoriaus subjektams“

14.3. derinimas VSAKI sistemoje:
Subjektas

Partneris

Valstybės iždas

BETA

Valstybės iždas
BETA
Savivaldybės
administracija
Savivaldybės
administracija

BETA

Grupė/sąskaita
E13: FV10083_F99 Finansavimo kitiems VSS sąnaudos per
ataskaitinį laikotarpį (+/-)
E19: FP10225_F99 Viešojo sektoriaus subjektams pervestos
lėšos per ataskaitinį laikotarpį (-) (tiesioginiai pinigų srautai)
E13: FF10171_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės
biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą
turtą (+)
E19: FP104321_F99 Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)
E13: FF10171_F58 Perduota kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį iš valstybės biudžeto (-/+)
E19: FP10433_F99 Grąžintos ir perduotos kitiems VSS
finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (-) (netiesioginiai pinigų srautai)
E13: FF10171_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės
biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą
Puslapis 4 iš 24

Rekomendacijos dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų
patalpų
atnaujinimo,
įgyvendinant
daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos
2017 m. lapkričio 6 d. redakcija

Subjektas

Partneris

Grupė/sąskaita
turtą (+)
E19: FP104321_F99 Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)

15. Kai 13 punkte nurodytos išlaidos apmokamos savivaldybės biudžeto lėšomis:
15.1. buhalterinėje apskaitoje daromi šie įrašai:
Administratorius pateikia Savivaldybės administracijai prašymą apmokėti projekto parengimo, projekto
įgyvendinimo administravimo ir techninės priežiūros išlaidas
Savivaldybės administracijos apskaitoje
 Teikiama mokėjimo paraiška savivaldybės iždui
D 222xxxx Gautinos finansavimo sumos
K 4151001 Finansavimo sumos iš savivaldybės
biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)
 Gavus finansavimą:
D 241xxxx Pinigai banko sąskaitose
K 222xxxx Gautinos finansavimo sumos
D 4151001 Finansavimo sumos iš savivaldybės
biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)
K 4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės
biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)
 Apmokėjus tiekėjui:
D 691xxxx Tiekėjams mokėtinos sumos
K 241xxxx Pinigai banko sąskaitose

Savivaldybės iždo apskaitoje
 Pagal gautą paraišką iš savivaldybės
administracijos
D 833xxxx Finansavimo sąnaudos
K 643xxxx Mokėtinos finansavimo sumos
 Pervedus lėšas:
D 643xxxx Mokėtinos finansavimo sumos
K 241xxxx Pinigai banko sąskaitose

15.2. duomenų, kuriuos VSS turi derinti VSAKI sistemoje pateikimas, finansinėse
ataskaitose:
Subjektas
Savivaldybės iždas
Savivaldybės
administracija

Ataskaita pagal VSAFAS
Veiklos rezultatų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita

Savivaldybės iždas

Savivaldybės
administracija

20-ojo VSAFAS
„Finansavimo sumos“ 4
priede „Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį“

Skiltis (dalis)
B.III. „Finansavimo“
C.IV.2 „Iš savivaldybės biudžeto“
(tiesioginiai pinigų srautai)
A.II.5 „Viešojo sektoriaus subjektams“
(tiesioginiai pinigų srautai)
2.1. eilutė:
4 skiltis „Finansavimo sumos (gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą turtą“

15.3. derinimas VSAKI sistemoje:
Subjektas

Partneris

Savivaldybės
iždas

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
iždas

Grupė/sąskaita
E13: FV10083_F99 Finansavimo kitiems VSS sąnaudos per
ataskaitinį laikotarpį (+/-)
E19: FP10225_F99 Viešojo sektoriaus subjektams pervestos lėšos
per ataskaitinį laikotarpį (-) (tiesioginiai pinigų srautai)
E13: FF10172_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto
gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą (+)
E19: FP104322_F99 Iš savivaldybės biudžeto gautos FS ilgalaikiam
ir biologiniam turtui įsigyti per atask. laikot. (+) (tiesioginiai pinigų
srautai)
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16. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo darbų apmokėjimo registravimas
savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje priklauso nuo pasirinkto mokėjimo būdo:
16.1. naudojant lengvatinio kredito lėšas, kai kreditą suteikia komercinis bankas;
16.2. naudojant lengvatinio kredito lėšas, kai kreditą suteikia VIPA iš DNMF;
16.3. savivaldybės biudžeto lėšomis.
17. Savivaldybės administracija, gavusi iš administratoriaus gyvenamųjų patalpų
atnaujinimo darbų atlikimo aktą ar kitą atliktų darbų išlaidas pagrindžiantį dokumentą, apskaitoje
registruoja esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikainą ir tiekėjams mokėtinas sumas:
Savivaldybės administracijos apskaitoje
D 1210121 Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina
K 691xxxx Tiekėjams mokėtinos sumos
Pastaba: Kai savivaldybė yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau –PVM) mokėtojas, atsižvelgiant į tai, kad
PVM suma nebus kompensuojama valstybės biudžeto lėšomis, LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96
straipsnis įpareigoja PVM mokėtoją (kurio užsakymu atlikti darbai), paslaugų tiekėjo išrašytame
apskaitos dokumente apskaičiuotą pridėtinės vertės mokesčio sumą sumokėti tiesiogiai į biudžetą,
registruojama:
D 1210121 Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina
K 691xxxx Tiekėjams mokėtinos sumos (statybos darbų verte)
K 693xxxx Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis (PVM suma)

18. Kai tiekėjui už atliktus savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo darbus apmoka
komercinis bankas suteikto lengvatinio kredito lėšomis:
Savivaldybės administracijos apskaitoje
D 691xxxx Tiekėjams mokėtinos sumos
K 523xxxx Ilgalaikės vidaus paskolos
Pastaba: jei kredito mokėjimo terminas atidėtas, einamųjų metų dalis įsipareigojimo pirminio pripažinimo
metu neišskiriama. Bus išskirta pagal kredito įstaigos pateiktą lengvatinio kredito grąžinimo grafiką.

19. Kai tiekėjui už atliktus savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo darbus apmoka
VIPA iš administruojamo DNMF, suteikdama lengvatinį kreditą:
19.1. buhalterinėje apskaitoje daromi įrašai:
Savivaldybės administracijos apskaitoje
VIPA administruojamo DNMF
apskaitoje
Prašymą VIPA apmokėti tiekėjui už atliktus darbus teikia administratorius.
 Administratoriui pateikus prašymą, įrašų nedaro
 Gavus prašymą buhalterinėje apskaitoje
įrašų nedaro
 Gavus iš administratoriaus informaciją apie atliktą
 Apmokėjus tiekėjui
mokėjimą:
D 16313xx Ilgalaikės paskolos kitiems
D 691xxxx Tiekėjams mokėtinos sumos
subjektams
K 523xxxx Ilgalaikės vidaus paskolos
K 241xxx Pinigai banko sąskaitose
Pastaba: Jei paskolos mokėjimas atidėtas einamųjų metų dalis neišskiriama. Bus išskirta pagal
lengvatinio kredito grąžinimo grafiką.

19.2. duomenų, kuriuos VSS turi derinti VSAKI sistemoje, pateikimas finansinėse
ataskaitose:
Subjektas
Savivaldybės administracija
VIPA administruojamo

DNMF

Ataskaita
pagal VSAFAS
Finansinės būklės
ataskaita

Skiltis (dalis)
E.I.1 „Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai“
A.III. „Ilgalaikis finansinis turtas“
Puslapis 6 iš 24

Rekomendacijos dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų
patalpų
atnaujinimo,
įgyvendinant
daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos
2017 m. lapkričio 6 d. redakcija

19.3. derinimas VSAKI sistemoje:
Subjektas
Savivaldybės
administracija

Partneris
VIPA

administruojamas
DNMF

VIPA

Grupė/sąskaita
E09: FF1019113_F20 Per ataskaitinį laikotarpį gautų iš
kito VSS ilgalaikių paskolų (prisiimtų įsipareigojimų)
įsigijimo savikaina (+)
E09: FF100531_F20 Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų
kitam VSS ilgalaikių paskolų įsigijimo savikaina (+)

Savivaldybės
administruojamas
administracija
DNMF
20. Kai tiekėjui už atliktus savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo darbus apmoka
savivaldybės administracija savivaldybės biudžeto lėšomis:
20.1. buhalterinėje apskaitoje daromi šie įrašai:
Savivaldybės administracijos apskaitoje
Savivaldybės iždo apskaitoje
 Teikiama mokėjimo paraiška savivaldybės iždui
 Pagal gautą paraišką iš savivaldybės
D 222xxxx Gautinos finansavimo sumos
administracijos
K 4151xx1 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto
D 833xxxx Finansavimo sąnaudos
ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)
K 643xxxx Mokėtinos finansavimo sumos
 Gavus finansavimą:
 Pervedus lėšas:
D 241xxxx Pinigai banko sąskaitose
D 643xxxx Mokėtinos finansavimo sumos
K 222xxxx Gautinos finansavimo sumos
K 241xxxx Pinigai banko sąskaitose
D 4151xx1 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto
ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)
K 4251xx1 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto
ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)
 Apmokėjus tiekėjui:
D 691xxxx Tiekėjams mokėtinos sumos
K 241xxxx Pinigai banko sąskaitose

20.2. duomenų, kuriuos VSS turi derinti VSAKI sistemoje pateikimas finansinėse
ataskaitose:
Subjektas
Savivaldybės iždas
Savivaldybės
administracija

Ataskaita
pagal VSAFAS

Veiklos rezultatų ataskaita B.III. „Finansavimo“

Pinigų srautų ataskaita

Savivaldybės iždas

Savivaldybės
administracija

Skiltis (dalis)

C.IV.2 „Iš savivaldybės biudžeto“
A.II.5 „Viešojo sektoriaus subjektams“

20-ojo VSAFAS
„Finansavimo sumos“ 4
priede „Finansavimo
sumos pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų
pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį“

2.1. eilutė:
4 skiltis „Finansavimo sumos (gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą turtą“

20.3. derinimas VSAKI sistemoje kaip 14.3 punkte.
21. Užbaigus savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo darbus, pagal iš
administratoriaus gautą namo priėmimo perdavimo ar įvedimo į eksploataciją aktą, registruojamas
gyvenamųjų patalpų įsigijimo savikainos padidėjimas.
Savivaldybės administracijos apskaitoje
D 1202101 Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina
K 1210121 Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina
Puslapis 7 iš 24

Rekomendacijos dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų
patalpų
atnaujinimo,
įgyvendinant
daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos
2017 m. lapkričio 6 d. redakcija

III. SKYRIUS
LENGVATINIO KREDITO IR PALŪKANŲ APSKAITA
III.1 Palūkanų registravimas
22. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo darbų išlaidas apmokėjus komercinio
banko arba VIPA iš DNMF suteikto lengvatinio kredito lėšomis, savivaldybės administracija
skaičiuoja ir moka palūkanas. Palūkanų sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje pagal
administratoriaus (arba finansuotojo) pateiktą informaciją apie apskaičiuotas palūkanas.
23. Vadovaujantis taisyklėmis lengvatiniam kreditui taikoma fiksuota 3 procentų palūkanų
norma.
24. Palūkanų sąnaudos registruojamos pagal iš administratoriaus (arba finansuotojo) gautą
informaciją apie apskaičiuotas palūkanas paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, už kurį
apskaičiuotos palūkanos, data. Palūkanų registravimo buhalterinės apskaitos įrašai priklauso nuo
to, kada palūkanos bus mokamos ir iš kokio finansavimo šaltinio.
25. Kai šaltinis, iš kurio bus mokamos palūkanos, nežinomas:
25.1. buhalterinėje apskaitoje registruojami įrašai:
Savivaldybės administracijos apskaitoje
1. Kai kreditas gautas iš komercinio banko:

Registruojamos palūkanų sąnaudos ir finansavimo pajamos iš kitų šaltinių:
D 891xxxx Palūkanų sąnaudos
K 695xxxx Sukauptos sąnaudos arba
K 5xxxxxx Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (jei atidėtas mokėjimas ilgiau kaip 12 mėnesių)
D 2282101 Sukauptos finansavimo pajamos arba 16xxxxx Kitos ilgalaikės gautinos sumos (jei atidėtas
mokėjimas ilgiau kaip 12 mėnesių)
K 7026xxx Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos
Pastaba: kol nėra nuspręsta iš kokio šaltinio bus mokama, VSAKI sistemoje nederinama.
2. Kai kreditas gautas iš VIPA administruojamo DNMF:
Savivaldybės administracijos apskaitoje
VIPA administruojamo DNMF apskaitoje

Registruojamos palūkanų sąnaudos:

Registruojamos palūkanų pajamos:
D 891xxxx Palūkanų sąnaudos
D 228xxxx Sukauptos pajamos arba
K 695xxxx Sukauptos sąnaudos arba K 5xxxxxx Kiti D 16xxxxx Kitos gautinos sumos (jei atidėtas
ilgalaikiai įsipareigojimai (jei atidėtas mokėjimas mokėjimas ilgiau kaip 12 mėnesių)
ilgiau kaip 12 mėnesių)
K 7610001 Apskaičiuotos palūkanos
D 2282101 Sukauptos finansavimo pajamos arba
16xxxxx Kitos ilgalaikės gautinos sumos (jei atidėtas
mokėjimas ilgiau kaip 12 mėnesių)
K 7026xxx Panaudotų finansavimo sumų iš kitų
šaltinių kitoms išlaidoms pajamos

25.2. duomenų, kuriuos VSS turi derinti VSAKI sistemoje, pateikimas finansinėse
ataskaitose:
Subjektas

Ataskaita pagal
VSAFAS

Savivaldybės administracija
VIPA administruojamas
DNMF

Finansinės būklės
ataskaita

Skiltis (dalis)
E.II.11. „Sukauptos mokėtinos sumos“ arba
E I.3 „Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai„
C.III.5 „Sukauptos gautinos sumos“
arba
A.III. „Ilgalaikis finansinis turtas“
Puslapis 8 iš 24

Rekomendacijos dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų
patalpų
atnaujinimo,
įgyvendinant
daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos
2017 m. lapkričio 6 d. redakcija

Savivaldybės administracija
VIPA administruojamas
DNMF

Veiklos rezultatų
ataskaita

E. „Finansinės
sąnaudos“

ir

investicinės

veiklos

E. „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos“

25.3. derinimas VSAKI sistemoje:
Subjektas

Partneris

Savivaldybės
administracija

VIPA
administruojamas
DNMF

VIPA
administruojamas
DNMF

Savivaldybės
administracija

Grupė/sąskaita
E15: FF1020104_F99 Kitos sukauptos mokėtinos sumos kitiems
VSS laikotarpio pabaigoje (+) arba FF10193_E99 Kiti ilgalaikiai
įsipareigojimai (+)
E17: FV101023_F99 Ataskaitinio laikotarpio palūkanų kitiems
VSS sąnaudos (-)
E15:FF1011512_F99 Kitos sukauptos gautinos sumos iš kitų VSS
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+) arba FF1005331_L26 Nuo 1
iki 5 metų kitų ilg. gautinų sumų iš kitų VSS įsigijimo savikaina
atask. laikot. pab. (+)
E17: TS100232U_F99 Ataskaitinio laikotarpio palūkanų kitiems
VSS pajamos (+)

26. Jei palūkanos bus mokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų:
26.1. buhalterinėje apskaitoje registruojama:
Savivaldybės administracijos apskaitoje

Registruojamos palūkanų sąnaudos:
D 891xxxx Palūkanų sąnaudos
K 695xxxx Sukauptos sąnaudos
D 2282101 Sukauptos finansavimo pajamos
K 70xxxxx Panaudotų finansavimo sumų kitoms
išlaidoms pajamos

Savivaldybės iždo apskaitoje
 Pagal iš savivaldybės administracijos gautą
pažymą dėl finansavimo sumų:
D 833xxxx Finansavimo sąnaudos
K 6951xxx Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos

26.2. duomenų, kuriuos VSS turi derinti VSAKI sistemoje, pateikimas finansinėse
ataskaitose:
Ataskaita pagal
VSAFAS

Subjektas
Savivaldybės administracija
Savivaldybės iždas

Finansinės būklės
ataskaita
Veiklos rezultatų
ataskaita

Savivaldybės iždas

Skiltis (dalis)
C.III.5. „Sukauptos gautinos sumos“
E.II.11. „Sukauptos mokėtinos sumos“
B.III. „Finansavimo“

26.3. derinimas VSAKI sistemoje:
Subjektas
Savivaldybės
administracija
Savivaldybės iždas

Partneris
Savivaldybės
iždas
Savivaldybės
administracija

Grupė/sąskaita
E15: FF1011511_F99 Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
E15:FF1020101_F99 Sukauptos kitiems VSS finansavimo
sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)

27. Per visą lengvatinio kredito galiojimo laikotarpį pagal administratoriaus (ar
finansuotojo) pateiktą informaciją savivaldybės administracija registruoja palūkanų sąnaudas, moka
palūkanas ir kredito įmokas arba kaupia palūkanas, jei kredito grąžinimo terminas ir palūkanų
mokėjimas atidėtas iki gyvenamųjų patalpų atnaujinimo darbų pabaigos.
Puslapis 9 iš 24

Rekomendacijos dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų
patalpų
atnaujinimo,
įgyvendinant
daugiabučių
namų
atnaujinimo
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28. Jei lengvatinio kredito mokėjimas atidėtas, iki kredito mokėjimo pradžios likus 12
mėnesių, išskiriama ir registruojama apskaitoje ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.
Savivaldybės administracijos apskaitoje
VIPA administruojamo DNMF apskaitoje
D 523xxxx Ilgalaikės vidaus paskolos
D 221113x Ilgalaikių paskolų kitiems subjektams
K 623xxxx Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų einamųjų metų dalis
dalis
K 16313xx Ilgalaikės paskolos kitiems
subjektams

III.2. Dalies komercinio banko lengvatinio kredito kompensavimas, valstybės biudžeto lėšomis
29. Užbaigus gyvenamųjų patalpų atnaujinimo darbus, pagal administratoriaus pateiktą
prašymą BETA patikrina ir įvertina, ar įgyvendinus gyvenamųjų patalpų atnaujinimo
(modernizavimo) projektą pasiekta ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir
skaičiuojamosios šilumos energijos sąnaudos sumažintos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su
sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo pradžios. Jei įvykdyti nustatyti projekto įgyvendinimo
reikalavimai, BETA priima sprendimą suteikti valstybės paramą. Lengvatinio kredito
kompensavimo registravimo savivaldybės administracijos apskaitoje įrašai priklauso nuo faktiškai
vykstančių ūkinių operacijų.
30. Kai valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama dalis (pvz. 30 procentų) iš komercinio
banko gauto lengvatinio kredito sumos:
30.1. buhalterinėje apskaitoje daromi šie įrašai:
Savivaldybės administracijos
apskaitoje

BETA apskaitoje

Valstybės iždo
apskaitoje
 Teikia paraišką gauti finansavimą:
 Pagal BETA paraišką:
D 222xxx7 Gautinos finansavimo D 833xxxx Finansavimo
sumos per centralizuotus apmokėjimus
sąnaudos
K 4141001 Finansavimo sumos iš K 643xxxx Mokėtinos
valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui finansavimo sumos
įsigyti (gautinos)

 Pagal administratoriaus arba
banko pateiktą informaciją, apie
dalies
lengvatinio
kredito
padengimą:
D 623xxxx Ilgalaikių vidaus
paskolų einamųjų metų dalis
K 4241101 Finansavimo sumos
iš valstybės biudžeto ilgalaikiam
turtui įsigyti (gautos)

 Gavus informaciją apie pervestus
pinigus
finansuotojui,
registruoja
savivaldybės administracijai perduotas
finansavimo sumas :
D 4141001 Finansavimo sumos iš
valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui
įsigyti (gautinos)
K 4241xx1 Finansavimo sumos iš
valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui
įsigyti (gautos)
D 4241103 Finansavimo sumos iš
valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui
įsigyti (perduotos)
K 222xxx7 Gautinos finansavimo
sumos per centralizuotus apmokėjimus

 Pervedus lėšas:
D 643xxxx Mokėtinos
finansavimo sumos
K 241xxxx Pinigai banko
sąskaitose

30.2. duomenų, kuriuos VSS turi derinti VSAKI sistemoje, pateikimas finansinėse
ataskaitose:
Puslapis 10 iš 24

Rekomendacijos dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų
patalpų
atnaujinimo,
įgyvendinant
daugiabučių
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Ataskaita
pagal VSAFAS

Subjektas
Valstybės iždas

Veiklos rezultatų ataskaita

BETA
Pinigų srautų ataskaita
Savivaldybės administracija
Valstybės iždas

20-ojo VSAFAS
„Finansavimo sumos“ 4 priede
„Finansavimo sumos pagal
šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų
pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį“

BETA

Savivaldybės administracija

Skiltis (dalis)
B.III. „Finansavimo“
C.IV. 1.“Iš valstybės biudžeto“
(netiesioginiai pinigų srautai)
C.V.“ Grąžintos ir perduotos finansavimo
sumos ilgalaikiam turtui įsigyti“
(netiesioginiai pinigų srautai)
C.IV. 1.„iš valstybės biudžeto“
(netiesioginiai pinigų srautai)
A.II.5 „Viešojo sektoriaus subjektams“
(tiesioginiai pinigų srautai)
1.1. eilutė:
4 skiltis „Finansavimo sumos (gautos),
išskyrus neatlygintinai gautą turtą“
1.1. eilutė
7 skiltis „Perduota kitiems viešojo
sektoriaus subjektams“
1.1. eilutė:
4 skiltis „Finansavimo sumos (gautos),
išskyrus neatlygintinai gautą turtą“

30.3. derinimas VSAKI sistemoje:
Subjektas

Partneris

Valstybės iždas

BETA

Valstybės iždas
BETA
Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

BETA

Grupė/sąskaita
E13: FV10083_F99 Finansavimo kitiems VSS sąnaudos per
ataskaitinį laikotarpį (+/-)
E19: FP10225_F99 Viešojo sektoriaus subjektams pervestos lėšos
per ataskaitinį laikotarpį (-) (tiesioginiai pinigų srautai)
E13: FF10171_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto
gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą (+)
E19: FP104321_F99 Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)
E13:FF10171_F58 Perduota kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
iš valstybės biudžeto (-/+)
E19: FP10433_F99 Grąžintos ir perduotos kitiems VSS
finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (-) (netiesioginiai pinigų srautai)
E13: FF10171_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto
gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą (+)
E19: FP104321_F99 Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)

Puslapis 11 iš 24

Rekomendacijos dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų
patalpų
atnaujinimo,
įgyvendinant
daugiabučių
namų
atnaujinimo
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III.3. Dalies VIPA administruojamo DNMF lengvatinio kredito kompensavimas, DNMF
lėšomis
31. Kai iš VIPA administruojamo DNMF gauto lengvatinio kredito dalis kompensuojama
DNMF ankščiau gautomis Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis:
31.1. buhalterinėje apskaitoje daromi šie įrašai:
Savivaldybės administracijos apskaitoje

Pagal gautą informaciją apie dalies lengvatinio
kredito kompensavimą:
D 623xxxx Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų
dalis
K 4231101 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos
(finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)

VIPA administruojamo DNMF apskaitoje

Pagal BETA pranešimą, apie priimtą
sprendimą kompensuoti kredito įmokas:
D 4231103 Finansavimo sumos iš Europos
Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui
įsigyti (perduotos)
K 221113x Ilgalaikių paskolų kitiems
subjektams einamųjų metų dalis

31.2. duomenų, kuriuos VSS, turi derinti VSAKI sistemoje pateikimas finansinėse
ataskaitose:
Subjektas
Savivaldybės
administracija
VIPA
administruojamas
DNMF

Ataskaita
pagal VSAFAS

Skiltis (dalis)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo
sumos“ 4 priede „Finansavimo
sumos pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį“

3.1 eilutė:
4 skiltis „Finansavimo sumos (gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą turtą“
3.1 eilutė:
7 skiltis „Perduota kitiems viešojo sektoriaus
subjektams“

31.3. derinimas VSAKI sistemoje:
31.4.
Grupė/sąskaita
E13: FF10173_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš ES, užs. valst. ir
VIPA
tarpt. org. gautos FS, išskyrus nemokamai gautą turtą (+)
Savivaldybės
administruojamas E09: FF10200213_F44 Per atask. laikot. įvykdyti
administracija
įsipareigojimai (grąžintos paskolos) už gautų iš kitų VSS ilg.
DNMF
paskolų ein. m. dalį (-)
E13: FF10173_F58 Perduota kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį
iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (VIPA
Savivaldybės
/+)
administruojamas
administracija
E09: FF101111_F27 Už suteiktas kitiems VSS trumpalaikes
DNMF
paskolas per atask. laikot. gautos piniginės įplaukos
(susigrąžintos paskolos) (-)
Subjektas

Partneris

III.4. Dalies VIPA administruojamo DNMF lengvatinio kredito kompensavimas, valstybės
biudžeto lėšomis
32. Kai iš VIPA administruojamo DNMF gauto lengvatinio kredito dalis kompensuojama
valstybės biudžeto lėšomis:
Puslapis 12 iš 24

Rekomendacijos dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų
patalpų
atnaujinimo,
įgyvendinant
daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos
2017 m. lapkričio 6 d. redakcija

32.1. buhalterinėje apskaitoje daromi šie įrašai:
Savivaldybės
administracijos
apskaitoje

VIPA
administruojamo
Valstybės iždo
BETA apskaitoje
DNMF
apskaitoje
apskaitoje
 Teikia
paraišką
gauti  Pagal
BETA
finansavimą:
paraišką:
D
222xxx7
Gautinos D
833xxxx
finansavimo
sumos
per Finansavimo sąnaudos
centralizuotus apmokėjimus
K 643xxxx Mokėtinos
K 4141xx1 Finansavimo sumos finansavimo sumos
iš valstybės biudžeto ilgalaikiam
turtui įsigyti (gautinos)

 Pagal

Gavus
administratoriaus arba įplaukas
VIPA
pateiktą D
241xxxx
informaciją,
apie Pinigai
banko
dalies
lengvatinio sąskaitose
kredito
K
221113x
kompensavimą:
Ilgalaikių paskolų
D 623xxxx Ilgalaikių kitiems
vidaus
paskolų subjektams
einamųjų metų dalis
einamųjų
metų
K
4241101 dalis
Finansavimo sumos iš
valstybės
biudžeto
ilgalaikiam
turtui
įsigyti (gautos)

 Pagal
informaciją
apie
pervestas lėšas:
D 4141xx1 Finansavimo sumos
iš valstybės biudžeto ilgalaikiam
turtui įsigyti (gautinos)
K 4241xx1 Finansavimo sumos
iš valstybės biudžeto ilgalaikiam
turtui įsigyti (gautos)
D 424xxx3 Finansavimo sumos
iš
valstybės
biudžeto
ilgalaikiam
turtui
įsigyti
(perduotos)
K
222xxx7
Gautinos
finansavimo
sumos
per
centralizuotus apmokėjimus

 Pervedus lėšas:
D 643xxxx Mokėtinos
finansavimo sumos
K 241xxxx Pinigai
banko sąskaitose

32.2. duomenų, kuriuos VSS turi derinti VSAKI sistemoje, pateikimas finansinėse
ataskaitose:
Subjektas
Valstybės iždas

Ataskaita pagal VSAFAS
Veiklos rezultatų ataskaita

Savivaldybės
administracija

BETA

Pinigų srautų ataskaita

VIPA
administruojamas
DNMF

B.IV. „Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

Valstybės iždas
Savivaldybės
administracija

Skiltis (dalis)
B.III. „Finansavimo“
C.IV.1. „Iš valstybės biudžeto“
(netiesioginiai pinigų srautai)
C.II „Gautų paskolų grąžinimas“
(netiesioginiai pinigų srautai)
C.IV.1. „Iš valstybės biudžeto“ (netiesioginiai
pinigų srautai)
C.V. „Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos
ilgalaikiam turtui įsigyti“
(netiesioginiai pinigų srautai)

20-ojo VSAFAS
„Finansavimo sumos“ 4
priede „Finansavimo sumos

A.II.5 „Viešojo sektoriaus subjektams“
(tiesioginiai pinigų srautai)
1.1. eilutė:
4 skiltyje „Finansavimo sumos (gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą turtą“
Puslapis 13 iš 24

Rekomendacijos dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų
patalpų
atnaujinimo,
įgyvendinant
daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos
2017 m. lapkričio 6 d. redakcija

Subjektas

BETA

Ataskaita pagal VSAFAS
pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį“

Skiltis (dalis)
1.1. eilutė:
4 skiltis „Finansavimo sumos (gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą turtą“
7 skiltis „Perduota kitiems viešojo sektoriaus
subjektams“

32.3. derinimas VSAKI sistemoje:
Subjektas

Partneris

Valstybės iždas

BETA

Valstybės iždas
BETA
Savivaldybės
administracija

VIPA
administruojamas
DNMF

Savivaldybės
administracija

BETA
Savivaldybės
administracija
VIPA
administruojamas
DNMF

Grupė/sąskaita
E13: FV10083_F99 Finansavimo kitiems VSS sąnaudos per
ataskaitinį laikotarpį (+/-)
E19: FP10225_F99 Viešojo sektoriaus subjektams pervestos lėšos
per ataskaitinį laikotarpį (-) (tiesioginiai pinigų srautai)
E13: FF10171_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto
gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą (+)
E19: FP104321_F99 Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)
E13: FF10171_F58 Perduota kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį iš valstybės biudžeto (-/+)
E19: FP10433_F99 Grąžintos ir perduotos kitiems VSS
finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (-) (netiesioginiai pinigų srautai)
E19: FP1034_F99 Ilgalaikio finansinio turto perleidimas kitam
VSS per ataskaitinį laikotarpį (+) (tiesioginiai pinigų srautai)
E09: FF101111_F27 Už suteiktas kitiems VSS trumpalaikes
paskolas per atask. laikot. gautos piniginės įplaukos (susigrąžintos
paskolos) (-)
E13: FF10171_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto
gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą (+)
E19: FP104321_F99 Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)
E09: FF10200213_F44 Per atask. laikot. įvykdyti įsipareigojimai
(grąžintos paskolos) už gautų iš kitų VSS ilg. paskolų ein. m. dalį
(-)
E19: FP1042_F99 Iš kitų VSS gautų paskolų grąžinimas per
ataskaitinį laikotarpį (-) (netiesioginiai pinigų srautai)

III.5. Lengvatinio kredito kompensavimas valstybės biudžeto lėšomis per kredito galiojimo
laikotarpį
33. Priėmus sprendimą valstybės biudžeto lėšomis kompensuoti visą savivaldybės
lengvatinio kredito sumą, apmokant kiekvieno mėnesio palūkanas, lengvatinio kredito grąžinimo ir
palūkanų mokėjimai vykdomi pagal finansuotojo parengtą mokėjimų grafiką:
33.1. Finansuotojo apskaičiuotos palūkanos kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinės
dienos data registruojamos savivaldybės administracijos apskaitoje, kartu registruojamos
finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos:

Puslapis 14 iš 24

Rekomendacijos dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų
patalpų
atnaujinimo,
įgyvendinant
daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos
2017 m. lapkričio 6 d. redakcija

Savivaldybės administracijos
apskaitoje
 Pagal paskolos dengimo
grafike nurodytą palūkanų sumą
registruojamos palūkanų
sąnaudos:
D 891xxxx Palūkanų sąnaudos
K 695xxxx Sukauptos sąnaudos
D 2282101 Sukauptos
finansavimo pajamos
K 7024xxxx Panaudotų
finansavimo sumų iš valstybės
biudžeto kitos išlaidoms
pajamos
Savivaldybės administracija
teikia BETA pažymą dėl
finansavimo sumų

VIPA
administruojamo
DNMF* apskaitoje

Registruojamos
palūkanų pajamos:
D 228xxxx Sukauptos
palūkanos
K 761xxxx
Apskaičiuotos
palūkanos

BETA apskaitoje

 Pagal
savivaldybės
administracijos
pateiktą pažymą dėl
finansavimo sumų:
D 2283xxxx
Sukauptos gautinos
sumos
*jei lengvatinis
K 6951xxx Sukauptos
kreditas gautas iš VIPA mokėtinos
administruojamo
finansavimo sumos
DNMF
BETA teikia
finansavimo sumų
pažymą Valstybės
iždui

Valstybės iždo
apskaitoje
 Pagal BETA
pateiktą pažymą dėl
finansavimo sumų:
D 833xxxx
Finansavimo
sąnaudos
K 6951xxx
Sukauptos
mokėtinos
finansavimo sumos

33.2. duomenų, kuriuos VSS turi derinti VSAKI sistemoje, pateikimas finansinėse
ataskaitose:
Subjektas

Ataskaita pagal VSAFAS

Savivaldybės administracija
Finansinės būklės ataskaita

BETA
Valstybė iždas
VIPA administruojamas
DNMF*

C.III.5. „Sukauptos gautinos sumos“

Savivaldybės administracija
VIPA administruojamas
DNMF *
Valstybės iždas

Skiltis (dalis)
C.III.5. „Sukauptos gautinos sumos“
*E.II.11. „Sukauptos mokėtinos sumos“
C.III.5. „Sukauptos gautinos sumos“
E.II.11. „Sukauptos mokėtinos sumos“
E.II.11. „Sukauptos mokėtinos sumos“

Veiklos rezultatų ataskaita

E. „Finansinės ir investicinės veiklos
sąnaudos“
E. „Finansinės ir investicinės veiklos
pajamos“
B.III. „Finansavimo“

33.3. derinimas VSAKI sistemoje:
Subjektas

Partneris

Valstybės iždas

BETA
Valstybės iždas

BETA

Savivaldybės
administracija
BETA

Savivaldybės
administracija

*VIPA
administruojamas
DNMF

*VIPA
administruojamas
DNMF
Savivaldybės
administracija

Grupė/sąskaita
E15:FF1020101_F99 Sukauptos kitiems VSS finansavimo
sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
E15: FF1011511_F99 Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
E15: FF1020104_F99 Kitos sukauptos mokėtinos sumos
kitiems VSS laikotarpio pabaigoje (+)
E15: FF1011511_F99 Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
*E15: FF1020104_F99 Kitos sukauptos mokėtinos sumos
kitiems VSS laikotarpio pabaigoje (+)
E17: FV101023_F99 Ataskaitinio laikotarpio palūkanų
kitiems VSS sąnaudos (-)
E17: TS100232U_F99 Ataskaitinio laikotarpio palūkanų
kitiems VSS pajamos (+)

Puslapis 15 iš 24

Rekomendacijos dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų
patalpų
atnaujinimo,
įgyvendinant
daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos
2017 m. lapkričio 6 d. redakcija

33.4. kito ketvirčio pradžioje buhalterinėje apskaitoje registruojama:
VIPA
administruojamo
BETA apskaitoje
DNMF * apskaitoje
 Registruojamos
 Registruojamos
 Atkuriamos
mokėtinos palūkanos:
gautinos palūkanos:
sukauptos mokėtinos
D
695xxxx
Sukauptos D 2294xxx Gautinos sumos ir sukauptos
mokėtinos sumos
palūkanos
gautinos sumos:
K 6953 Kitos mokėtinos K 228xxxx Sukauptos D 6951xxx Sukauptos
sumos (palūkanos)
palūkanos
mokėtinos finansavimo
sumos
K 2283xxxx
Sukauptos gautinos
sumos
Savivaldybės
administracijos apskaitoje

Valstybės iždo
apskaitoje
 Atkuriamos
sukauptos mokėtinos
sumos ir finansavimo
sąnaudos:
D 6951xxx Sukauptos
mokėtinos
finansavimo sumos
K 833xxxx
Finansavimo sąnaudos

III.6. Komercinio banko lengvatinio kredito kompensavimas valstybės biudžeto lėšomis pagal
mokėjimo grafiką
34. Kai lengvatinis kreditas gautas iš komercinio banko ir įmokos kompensuojamos
valstybės biudžeto lėšomis, registruojant lengvatinio kredito įmokų ir palūkanų mokėjimą:
34.1.
buhalterinėje apskaitoje daromi šie įrašai:
Savivaldybės
apskaitoje

administracijos BETA apskaitoje

Valstybės iždo
apskaitoje
 Pagal BETA paraišką:
D 833xxxx Finansavimo
sąnaudos
K 643xxxx Mokėtinos
finansavimo sumos

 Pagal paskolos dengimo grafiką
teikia paraišką Valstybės iždui gauti
finansavimą:
D 222xxx7 Gautinos finansavimo
sumos
per
centralizuotus
apmokėjimus
K 4141xx1 Finansavimo sumos iš
valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui
įsigyti (gautinos)

Pagal administratoriaus arba

Pagal informaciją apie lėšų  Pervedus lėšas:
banko pateiktą informaciją, apie pervedimą:
D 643xxxx Mokėtinos
kredito
įmokos
sumokėjimą, D 4141xx1 Finansavimo sumos iš finansavimo sumos
registruojama sumokėta kredito valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui K 241xxxx Pinigai banko
įmoka ir palūkanos:
įsigyti (gautinos)
sąskaitose
D 623xxxx Ilgalaikių vidaus K 4241xx1 Finansavimo sumos iš
paskolų einamųjų metų dalis
valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui
D 6953xxx Kitos mokėtinos sumos įsigyti (gautos)
(palūkanos)
D 424xxx3 Finansavimo sumos iš
K 4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui
valstybės biudžeto ilgalaikiam įsigyti (perduotos)
turtui įsigyti (gautos)
K 222xxx7 Gautinos finansavimo
sumos
per
centralizuotus
apmokėjimus
Pastaba: Apmokėjus kredito įmoką ir palūkanas BETA visa suma registruoja savivaldybės administracijai
perduotas finansavimo sumas iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti, todėl savivaldybės
administracija savo apskaitoje užregistravusi iš valstybės biudžeto gautas finansavimo sumas
nepiniginiam turtui įsigyti, finansavimo sumų dalį, kuri skirta palūkanoms kompensuoti turi pergrupuoti į
iš valstybės biudžeto gautas finansavimo sumas kitoms išlaidoms.
D 4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)
K 4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)
Puslapis 16 iš 24

Rekomendacijos dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų
patalpų
atnaujinimo,
įgyvendinant
daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos
2017 m. lapkričio 6 d. redakcija

34.2. duomenų, kuriuos VSS turi derinti VSAKI sistemoje, pateikimas finansinėse
ataskaitose:
Lentelė (ataskaita)
pagal VSAFAS
Veiklos rezultatų
ataskaita

Subjektas
Valstybės iždas
Savivaldybės administracija

BETA

Valstybės iždas
Savivaldybės administracija

BETA

Skiltis (dalis)
B.III. „Finansavimo“

C.IV. „Iš valstybės biudžeto“
(netiesioginiai pinigų srautai)
C.IV.1 „Iš valstybės biudžeto“
(netiesioginiai pinigų srautai)
Pinigų srautų ataskaita C.V. „Grąžintos ir perduotos finansavimo
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui“
(netiesioginiai pinigų srautai)
A.II.5 „Viešojo sektoriaus subjektams“
(tiesioginiai pinigų srautai)
1.1. eilutė:
20-ojo VSAFAS
4 skiltis „Finansavimo sumos (gautos),
„Finansavimo sumos“
išskyrus neatlygintinai gautą turtą“
4 priede
5 skiltis „Pergrupavimas“ (nederinama)
„Finansavimo sumos
1.1. eilutė:
pagal šaltinį, tikslinę
4 skiltis „Finansavimo sumos (gautos),
paskirtį ir jų pokyčiai
išskyrus neatlygintinai gautą turtą“
per ataskaitinį
7 skiltis „Perduota kitiems viešojo sektoriaus
laikotarpį“
subjektams“

34.3. derinimas VSAKI sistemoje:
Subjektas

Partneris

Valstybės
iždas

BETA

Valstybės iždo
BETA
Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

BETA

Grupė/sąskaita
E13: FV10083_F99 Finansavimo kitiems VSS sąnaudos per
ataskaitinį laikotarpį (+/-)
E19: FP10225_F99 Viešojo sektoriaus subjektams pervestos
lėšos per ataskaitinį laikotarpį (-) (tiesioginiai pinigų srautai)
E13: FF10171_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės
biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą
turtą (+)
E19: FP104321_F99 Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)
E13: FF10171_F58 Perduota kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį iš valstybės biudžeto (-/+)
E13: FF10171_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės
biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą
turtą (+)
Gautą finansavimo sumą palūkanų daliai reikia pergrupuoti iš
nepinginiam turtui įsigyti į kitoms išlaidoms kompensuoti
E19: FP104321_F99 Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)

Puslapis 17 iš 24

Rekomendacijos dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų
patalpų
atnaujinimo,
įgyvendinant
daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos
2017 m. lapkričio 6 d. redakcija

III.7. VIPA administruojamo DNMF lengvatinio kredito kompensavimas valstybės biudžeto
lėšomis pagal mokėjimo grafiką
35. Kai lengvatinis kreditas gautas iš VIPA administruojamo DNMF ir įmokos
kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis:
35.1. buhalterinėje apskaitoje daromi šie įrašai:
Savivaldybės
administracijos
apskaitoje

VIPA administruojamo
DNMF apskaitoje

BETA apskaitoje

 Pagal

Gavus įplaukas
administratoriaus arba D 241xxxx Pinigai banko
VIPA
pateiktą sąskaitose
informaciją apie dalies K 221113x Ilgalaikių
lengvatinio
kredito paskolų
kitiems
kompensavimą :
subjektams
einamųjų
D 623xxxx Ilgalaikių metų dalis
vidaus
paskolų K 2294xxx Gautinos
einamųjų metų dalis
palūkanos
K 6953xxx Kitos
mokėtinos
sumos
(palūkanos)
K
4241101
Finansavimo sumos iš
valstybės
biudžeto
ilgalaikiam
turtui
įsigyti (gautos)

Valstybės iždo
apskaitoje

 Teikia
paraišką  Pagal
BETA
gauti finansavimą:
paraišką:
D 222xxx7 Gautinos D 833xxxx
finansavimo sumos per Finansavimo sąnaudos
centralizuotus
K 643xxxx Mokėtinos
apmokėjimus
finansavimo sumos
K
4141xx1
Finansavimo sumos iš
valstybės
biudžeto
ilgalaikiam turtui įsigyti
(gautinos)
 Pagal
informaciją  Pervedus lėšas:
apie pervestas lėšas:
D 643xxxx Mokėtinos
D
4141xx1 finansavimo sumos
Finansavimo sumos iš K 241xxxx Pinigai
valstybės
biudžeto banko sąskaitose
ilgalaikiam turtui įsigyti
(gautinos)
K
4241xx1
Finansavimo sumos iš
valstybės
biudžeto
ilgalaikiam turtui įsigyti
(gautos)
D
424xxx3
Finansavimo sumos iš
valstybės
biudžeto
ilgalaikiam turtui įsigyti
(perduotos)
K 222xxx7 Gautinos
finansavimo sumos per
centralizuotus
apmokėjimus

35.2. duomenų, kuriuos VSS turi derinti VSAKI sistemoje, pateikimas finansinėse
ataskaitose:
Subjektas
Valstybės iždas
Savivaldybės
administracija

Ataskaita pagal
VSAFAS
Veiklos rezultatų
ataskaita
Pinigų srautų ataskaita

Skiltis (dalis)
B.III. „Finansavimo“
C.IV. „Iš valstybės biudžeto“
(netiesioginiai pinigų srautai)
C.II „Gautų paskolų grąžinimas“
(netiesioginiai pinigų srautai)
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Subjektas

Ataskaita pagal
VSAFAS

Skiltis (dalis)

BETA

C.IV.1 „Iš valstybės biudžeto“
(netiesioginiai pinigų srautai)
C.V. „Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui“
(netiesioginiai pinigų srautai)

VIPA
administruojamas
DNMF

B.IV. „Ilgalaikio finansinio turto perleidimas“

Valstybės iždas
Savivaldybės
administracija

BETA

20-ojo VSAFAS
„Finansavimo sumos“
4 priede „Finansavimo
sumos pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų
pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį“

A.II.5 „Viešojo sektoriaus subjektams“
(tiesioginiai pinigų srautai)
1.1 eilutė:
4 skiltis „Finansavimo sumos (gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą turtą“
5 skiltis „Pergrupavimas“ (nederinama)
1.1eilutė:
4 skiltis „Finansavimo sumos (gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą turtą“
7 skiltis „Perduota kitiems viešojo sektoriaus
subjektams“

35.3. derinimas VSAKI sistemoje:
Grupė/sąskaita
E13: FV10083_F99 Finansavimo kitiems VSS sąnaudos per
ataskaitinį laikotarpį (+/-)
Valstybės iždas
BETA
E19: FP10225_F99 Viešojo sektoriaus subjektams pervestos lėšos
per ataskaitinį laikotarpį (-) (tiesioginiai pinigų srautai)
E13: FF10171_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto
gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą (+)
Valstybės iždas E19: FP104321_F99 Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)
BETA
E13: FF10171_F58 Perduota kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį iš valstybės biudžeto (-/+)
Savivaldybės
E19: FP10433_F99 Grąžintos ir perduotos kitiems VSS
administracija
finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (-) (netiesioginiai pinigų srautai)
E13: FF10171_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto
gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą (+)
Gautą finansavimo sumą palūkanų daliai reikia pergrupuoti iš
BETA
nepinginiam turtui įsigyti į kitoms išlaidoms kompensuoti
E19: FP104321_F99 Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį
Savivaldybės
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)
administracija
E09: FF10200213_F44 Per atask. laikot. įvykdyti įsipareigojimai
VIPA
(grąžintos paskolos) už gautų iš kitų VSS ilg. paskolų ein. m. dalį
administruojamas (-)
DNMF
E19: FP1042_F99 Iš kitų VSS gautų paskolų grąžinimas per
ataskaitinį laikotarpį (-) (netiesioginiai pinigų srautai)
E09: FF101111_F27 Už suteiktas kitiems VSS trumpalaikes
VIPA
paskolas per atask. laikot. gautos piniginės įplaukos (susigrąžintos
Savivaldybės
administruojamas
paskolos) (-)
administracija
DNMF
E19: FP1034_F99 Ilgalaikio finansinio turto perleidimas kitam
VSS per ataskaitinį laikotarpį (+) (tiesioginiai pinigų srautai)
Subjektas

Partneris
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III.8. Lengvatinio kredito grąžinimas, kai valstybės kompensacija neskiriama
36. Jei BETA atlikus projekto reikalavimų įgyvendinimo atitikimą, nustato, kad nustatyti
energinio efektyvumo reikalavimai nepasiekti ir valstybės parama nebus skiriama, lengvatinis
kreditas bus dengiamas savivaldybės biudžeto lėšomis.
37. Kai lengvatinio kredito įmokas ir palūkanas moka savivaldybės administracija, pagal
lengvatinio kredito ir palūkanų mokėjimo grafiką:
37.1. buhalterinėje apskaitoje daromi šie įrašai:
Savivaldybės administracijos apskaitoje
 Pagal paskolos dengimo grafike nurodytą palūkanų
sumą, paskutinės atskaitinio laikotarpio dienos data
registruojamos palūkanų sąnaudos:
D 891xxxx Palūkanų sąnaudos
K 695xxxx Sukauptos sąnaudos
D 2282101 Sukauptos finansavimo pajamos
K 7025xxxx Panaudotų finansavimo sumų iš
savivaldybės biudžeto kitos išlaidoms pajamos

Savivaldybės iždo apskaitoje
 Pagal pateiktą finansavimo sumų pažymą:
D 833xxxx Finansavimo sąnaudos
K 6951xxx Sukauptos mokėtinos finansavimo
sumos

 Savivaldybės administracija teikia savivaldybės
iždui pažymą dėl finansavimo sumų
 Kito ketvirčio pradžioje registruojamos mokėtinos  Atkuriamos sukauptos mokėtinos sumos ir
palūkanos:
finansavimo sąnaudos:
D 695xxxx Sukauptos sąnaudos
D 6951xxx Sukauptos mokėtinos finansavimo
K 6953 Kitos mokėtinos sumos (palūkanos)
sumos
K 833xxxx Finansavimo sąnaudos
 Teikiama mokėjimo paraiška gauti finansavimą  Pagal gautą mokėjimo paraišką:
kredito dengimui:
D 833xxxx Finansavimo sąnaudos
D 222xxxx Gautinos finansavimo sumos
K 643xxxx Mokėtinos finansavimo sumos
K 4151xx1 Finansavimo sumos iš savivaldybės
biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)
K 4152xx1 Finansavimo sumos iš savivaldybės
biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)
 Gavus finansavimo sumas:
 Pervedus lėšas:
D 241xxxx Pinigai banko sąskaitose
D 643xxxx Mokėtinos finansavimo sumos
K 222xxxx Gautinos finansavimo sumos
K 241xxxx Pinigai banko sąskaitose
D 4151xx1 Finansavimo sumos iš savivaldybės
biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)
K 425xxx1 Finansavimo sumos iš savivaldybės
biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)
D 4152xx1 Finansavimo sumos iš savivaldybės
biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)
K 4252xx1 Finansavimo sumos iš savivaldybės
biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)
 Sumokėjus kredito įmoką ir palūkanas:
D 623xxxx Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų
dalis
D 6953xxx Kitos mokėtinos sumos (palūkanos)
K 241xxxx Pinigai banko sąskaitose

37.2. duomenų, kuriuos VSS turi derinti VSAKI sistemoje, pateikimas finansinėse
ataskaitose:
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Subjektas
Savivaldybės
administracija

Ataskaita pagal VSAFAS
Finansinės būklės ataskaita

Savivaldybės iždas
Savivaldybės iždas

C.III.5. „Sukauptos gautinos sumos“
E.II.11. „Sukauptos mokėtinos sumos“

Veiklos rezultatų ataskaita

Savivaldybės
administracija

Pinigų srautų ataskaita

Savivaldybės iždas
Savivaldybės
administracija

Skiltis (dalis)

B.III „ Finansavimo“
C.IV.2 „Iš savivaldybės biudžeto“
(tiesioginiai pinigų srautai)
A.II.5 „Viešojo sektoriaus subjektams“

20-ojo VSAFAS „Finansavimo
sumos“ 4 priede „Finansavimo
sumos pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį“

2.1. eilutė:
4 skiltis „Finansavimo sumos (gautos),
išskyrus neatlygintinai gautą turtą“

37.3. derinimas VSAKI sistemoje:
Grupė/sąskaita
E13: FV10083_F99 Finansavimo kitiems VSS sąnaudos per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)
E15: FF1020101_F99 Sukauptos kitiems VSS finansavimo sąnaudos
Savivaldybės Savivaldybės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
iždas
administracija Derinama, jeigu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra mokėtinų sumų
likutis
E19: FP10225_F99 Viešojo sektoriaus subjektams pervestos lėšos per
ataskaitinį laikotarpį (-) (tiesioginiai pinigų srautai)
E13: FF10172_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto
gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą (+)
E15: FF1011511_F99 Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto ataskaitinio
Savivaldybės Savivaldybės laikotarpio pabaigoje (+)
administracija
iždas
Derinama, jeigu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra gautinų sumų
likutis
E19: FP104322_F99 Iš savivaldybės biudžeto gautos FS ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per atask. laikot. (+) (tiesioginiai pinigų srautai)
Subjektas

Partneris

38. Jeigu lengvatinio kredito įmokų ir palūkanų mokėjimą iš savivaldybės administracijos
perima savivaldybės iždas, perduodant įsipareigojimą savivaldybės iždui:
38.1. buhalterinėje apskaitoje daromi šie įrašai:
Savivaldybės administracijos apskaitoje
D 523xxxx Ilgalaikės vidaus paskolos
D 623xxxx Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų
dalis
K 4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės
biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)

Savivaldybės iždo apskaitoje
D 833 Finansavimo sąnaudos
K 523xxxx Ilgalaikės vidaus paskolos
K 623xxxx Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų
metų dalis

38.2. duomenų, kuriuos VSS turi derinti VSAKI sistemoje, pateikimas finansinėse
ataskaitose:
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Subjektas
Savivaldybės iždas

Savivaldybės
administracija

Ataskaita pagal VSAFAS
Veiklos rezultatų ataskaita
20-ojo VSAFAS
„Finansavimo sumos“ 4 priede
„Finansavimo sumos pagal
šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų
pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį“

Skiltis (dalis)
B.III. „Finansavimo“
2.1 eilutė:
4 skiltis „Finansavimo sumos (gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą turtą“

38.3. derinimas VSAKI sistemoje:
Subjektas
Savivaldybės iždas

Partneris
Savivaldybės
administracija

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės iždas

Grupė/sąskaita
E13: FV10083_F99 Finansavimo kitiems VSS sąnaudos
per ataskaitinį laikotarpį(+/-)
E13: FF10172_F56 Per ataskaitinį laikotarpį iš
savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos,
išskyrus nemokamai gautą turtą (+)

IV SKYRIUS
NETINKAMAI PANAUDOTŲ VALSTYBĖS PARAMOS LĖŠŲ GRĄŽINIMAS
39. Jei BETA atlikus vertinimą nustato, kad nepasiekta investicijų plane nustatyta energinio
naudingumo klasė ir nesumažinamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos, palyginus su
sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, savivaldybė turi grąžinti
valstybės paramą gautą investicijų projektui parengti ar kitoms išlaidoms kompensuoti:
39.1. buhalterinėje apskaitoje registruojami įrašai:
Savivaldybės administracijos
apskaitoje
 Gavus pranešimą apie
netinkamas
finansuoti
išlaidas:
D 4241xx4 Finansavimo
sumos iš valstybės biudžeto
ilgalaikiam
turtui
įsigyti
(grąžintos)
K
695xxxx
Sukauptos
mokėtinos sumos
 Teikiama pažyma dėl
finansavimo sumų BETA

BETA apskaitoje

Valstybės iždo apskaitoje

 Pagal gautą pažymą dėl  Pagal finansavimo sumų pažymą:
finansavimo sumų
D 228xxxx Sukauptos gautinos
D 228xxxx Sukauptos gautinos grąžintinos finansavimo sumos
grąžintinos finansavimo sumos
K 833xxxx Finansavimo sąnaudos
K 424xxx3 Finansavimo sumos
iš
valstybės
biudžeto
(perduotos)
D 424xxx4 Finansavimo sumos
iš valstybės biudžeto ilgalaikiam
turtui įsigyti (grąžintos)
K
6951xxx
Sukauptos
mokėtinos finansavimo sumos
 Teikiama
pažyma
dėl
finansavimo valstybė s iždui

39.2. duomenų, kuriuos VSS turi derinti VSAKI sistemoje, pateikimas finansinėse
ataskaitose:
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Subjektas

Ataskaita pagal
VSAFAS

Savivaldybės administracija

Skiltis (dalis)
E.II.11.„Sukauptos mokėtinos sumos“

Finansinės būklės
ataskaita

BETA
Valstybės iždas

C.III.5. „Sukauptos gautinos sumos“
E.II.11. „Sukauptos mokėtinos sumos“
C.III.5. „Sukauptos gautinos sumos“

Savivaldybės administracija

BETA

20-ojo VSAFAS
„Finansavimo sumos“ 4
priede „Finansavimo
sumos pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų
pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį“

1.1 eilutė
11 skiltis „Finansavimo sumos (grąžintos)“
1.1. eilutė
11 skiltis „Finansavimo sumos (grąžintos)“
7 skiltis „Perduota kitiems viešojo sektoriaus
subjektams“ (mažinama perduota suma)

39.3. derinimas VSAKI sistemoje:
Subjektas

Partneris

Savivaldybės
administracija

BETA

Savivaldybės
administracija
BETA
Valstybės iždas

Valstybės iždas

BETA

Grupė/sąskaita
E13: FF10171_F60 Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto (-)
E15: FF1020104_F99 Kitos sukauptos mokėtinos sumos kitiems
VSS laikotarpio pabaigoje (+)
E15: FF1020104_F99 Kitos sukauptos mokėtinos sumos kitiems
VSS laikotarpio pabaigoje (+)
E13: FF10171_F58 Perduota kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį iš valstybės biudžeto (-/+) (mažinamos perduotos
finansavimo sumos)
E15: FF1011512_F99 Kitos sukauptos gautinos sumos iš kitų
VSS ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
E13: FF10171_F60 Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto (-)
E15: FF1020104_F99 Kitos sukauptos mokėtinos sumos kitiems
VSS laikotarpio pabaigoje (+)
E13: FV10083_F99 Finansavimo kitiems VSS sąnaudos per
ataskaitinį laikotarpį (+/-) (mažinamos finansavimo sąnaudos)
E15: FF1011512_F99 Kitos sukauptos gautinos sumos iš kitų
VSS ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
40. Savivaldybėms, kurios vykdo gyvenamųjų patalpų atnaujinimo projektus ir esminio
pagerinimo darbai jų valdomoms gyvenamosioms patalpoms jau atlikti iki 2017 m. sausio 1 d.,
tačiau savivaldybės administracijos apskaitoje nėra užregistruota gyvenamųjų patalpų esminio
pagerinimo darbų ir įsipareigojimo, jei darbai apmokami iš lengvatinio kredito lėšų,
rekomenduojama:
40.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu
Nr.1K-170 patvirtintomis Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo
taisyklėmis paskirti komisiją ar atsakingus asmenis parengti (inventorizuoti) informaciją reikalingą
turto ir įsipareigojimų registravimui buhalterinėje apskaitoje;
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40.2. Pagal komisijos, atsakingo asmens arba projekto administratoriaus pateiktą informaciją,
vadovaujantis 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“
nuostatomis užregistruoti buhalterinėje apskaitoje klaidos taisymą.
41. Atsižvelgiant į tai, kad VIPA administruojamo DNMF buhalterinės apskaitos
informacija tvarkoma pagal gyvenamųjų patalpų atnaujinimo projektus, neišskiriant atskirai
duomenų pagal kiekvieną VSS ir iki 2017 finansinių metų pabaigos nėra galimybės pertvarkyti
programinės įrangos taip, kad būtų galima sugrupuoti duomenis derinimui VSAKI sistemoje pagal
kiekvieną VSS, VIPA administruojamas DNMF ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 31 d. Finansų
ministerijai turi pateikti informaciją apie 2017 metų bendras su VSS derintinas sumas, kad Finansų
ministerija pagal gautą informaciją galėtų atskleisti ir padaryti reikiamus koreguojančius įrašus
nacionalinėse finansinėse ataskaitose.
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