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1.3. Metų pabaigoje atliekamų koregavimų apžvalga. 
Karantino pasekmių atvaizdavimas finansinėse ataskaitose

Rengdamos 2020 m. finansines ataskaitas įmonės turėtų atsižvelgti ir tinkamai įver-
tinti:

veiklos tęstinumą• ;
turto • vertės sumažėjimą;
tikrosios vertės•  nustatymo įtaką;
sutarčių vykdymo galimybes•  ir galimus nuostolius;
kitus • apskaitinius įvertinimus;
poataskaitinius•  įvykius.

Šaltinis: AVNT rekomendacijos dėl COVID-19 įtakos apskaitos duomenų vertinimui ir in-
formacijos pateikimui finansinėse ataskaitose

Koregavimų, rengiant metines finansines ataskaitas, sąrašas

Eil. 
Nr.

Galimi ko re ga vi mai fi nan si nė je ap skai to je
Ko re ga vi mai PMĮ tiks lais

koregavimas reg la men ta vi mas

1 2 3 4

1. Ne ma te ria lusis turtas (NT)

1.1. NT mi ni ma lios 
ver tės kei ti mas

Įmonė ga li keis ti nusistatytąmi
nimaliąNTvertę,jeigudėltobus
teisingiau atskleista įmonės fi
nansinėbūklė(7 VAS 5 p.).Jigali
būti keičiama, pavyzdžiui, įvykus
reikšmingiems įmonės turto po
kyčiams ar pasikeitus įmonės
veiklospobūdžiui.

Vienetas ga li keis ti turtominima
liąvertę.Keičiantminimaliąnema
terialiojo turto vertę, patikslintos
vertėsneviršijantysnaudojamitur
to vienetai, apskaičiuojant PM, ir
to liau tu ri bū ti amor ti zuo ja mi ben
dra tvar ka.
(PMĮ 18 str. ko men ta ras).

1.2. NT amor ti za
ci jos me to do 
kei ti mas

Įmonė ga li per ei ti nuo tiesiogiai
proporcingopriepro duk ci jos me
to do, jei gali pagrįsti, kad turto
amortizuojamoji suma bus siste
mingaipaskirstytaperjonaudin
go tarnavimo laiką ir susieta su
tamtikrupagamintosprodukcijos
(suteiktųpaslaugų)kiekiu.
(13 VAS 50 p.). 

Amortizacijos metodas per visą
turtoamortizacijoslaikotarpįne ga
li bū ti kei čia mas.
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1.3. NTmetinės
amor ti za ci jos 
nor mosper
žiūrėjimasir
patikslinimas
(PRIVALU!)

Kiek vie nų finansiniųme tų pa bai
go je tu ri bū tiperžiūrėtasamortiza
cijos laikotarpis ir jeigureikia,pa
tikslintas(13 VAS 55 p.).

Vienetaiga li tiks lin ti ilgalaikiotur
toamor ti za ci jos nor ma ty vus:
1)atlikęilgalaikioturtorekonstra
vimąarremontą,kurispailginotur
to naudingo tarnavimo laiką arba
pagerinojonaudingąsiassavybes,
2)pakeitęjonaudojimopaskirtį,
3)  įsigiję kitą to paties ilgalaikio
turtodalį,
4) vietos mokesčio administrato
riaussutikimudėlobjektyviųaplin
kybių(PMĮ 18 str.).

2. Il ga lai kis ma te ria lu sis tur tas (IMT) 

2.1. IMTmi ni ma
liosįsigijimo
(pasigaminimo)
sa vi kai noskeiti
mas

Įmonėga li keis tinusistatytąmini
malią IMT įsigijimo (pasigamini
mo)savikainą,jeigudėltobustei
singiauatskleistaįmonėsfinansinė
būklė(7 VAS 5 p.). MinimaliIMT
vertėnegalibūtidažnai irbeeko
nominiopagrindokeičiama.Jiga
libūtikeičiama,pavyzdžiui,įvykus
reikšmingiems įmonės turtopoky
čiamsarpasikeitusįmonėsveiklos
pobūdžiui(12 VAS 42 p.).

Vienetasga li keis ti turtominimalią
vertę.Keičiantminimaliąilgalaikio
materialiojo turto vertę, patikslin
tos vertės neviršijantys naudojami
turto vienetai, apskaičiuojant PM,
irto liau tu ri bū ti nu dė vi mi ben dra 
tvar ka (PMĮ 18 str. ko men ta ras).

2.2. IMTmetinės
nu si dė vė ji mo 
nor mosperžiū
rėjimasirtiksli
nimas
(PRIVALU!)

IMT naudingo tarnavimo laikas
tu ri bū ti periodiškai, bet ne re
čiau kaip ren giant me ti nesfinan
sines ataskaitas, per žiū ri mas ir
esantbūtinybeipatikslinamas.
(12 VAS 69 p.). 

Vienetai ga li tiks lin ti il ga lai kio 
tur to nu si dė vė ji mo nor ma ty vus:
1)atlikęilgalaikioturtorekonstra
vimąarremontą,kurispailginotur
to naudingo tarnavimo laiką arba
pagerinojonaudingąsiassavybes,
2)pakeitęjonaudojimopaskirtį,
3)  įsigiję kitą to paties ilgalaikio
turtodalį,
4) vietos mokesčio administrato
riaussutikimudėlobjektyviųaplin
kybių(PMĮ 18 str.).

2.3. IMTlik vi da
ci nės ver tės 
peržiūrėjimasir
tikslinimas
(PRIVALU!)

Likvidacinėvertėišreiškianuma
tomąturtovertęjonaudingotar
navimopabaigoje.IMTlikvidaci
nėvertėtu ri bū tiperiodiškai,bet
ne re čiau kaip ren giant me ti nes 
finansines ataskaitas,per žiū ri ma 
irpatikslinama(12 VAS 69 p.). 

Jeigu vienetas ilgalaikį materialų
jįturtąnudėvėjoikijolikvidacinės
vertės ir nori tą lik vi da ci nę ver tę 
su ma žin ti, nes planuoja tą turtą
darnaudotisavoveikloje,taitasu
ma, kuria sumažinama likvidacinė
vertė, t. y. įsigijimo kainos nenu
dėvėtoji dalis, į sąnaudas gali būti
perkeliamadalimispertoturtopla
nuojamą naudingo eksploatavimo
laikotarpį. Šiuo atveju į mokesčių
administratorių vienetui kreiptis
(pateiktiprašymąarbainformuoti)
nereikia(PMĮ 18 str.).
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2.4. IMTnu si dė
vė ji mo me to do 
peržiūrėjimasir
kei ti mas
(PRIVALU!)

IMT nusidėvėjimo metodas tu
ri bū tiperiodiškai,betne re čiau 
kaip ren giant me ti nes finansines
ataskaitas,per žiū ri masiresantbū
tinybei,keičiamas(12 VAS 69 p.). 
Nusidėvėjimo skaičiavimo meto
das turi atitikti turto naudingųjų
savybiųkitimąturtąnaudojant.

Nusidėvėjimometodaspervisątur
tonaudojimolaikotarpįne ga li bū ti 
kei čia mas.

2.5. IMTperkai
nojimas–tik
nusprendus
pereitiprieper
kai no tos ver tės 
metodo

Įmonėga li keis tipasirinktąIMT
apskaitos būdą, jeigu dėl to bus
teisingiauatskleistaįmonėsfinan
sinėbūklė(7 VAS 5 p.).

PMĮ apskaičiavimo tikslais turto
per kai no ji mas ne pri pa žįs ta mas. 
Todėlperkainotadalisnenudėvima
(PMĮ19str.komentaras).
Pajamosdėlturtoirįsipareigojimų,
išskyrus pajamas dėl išvestinių fi
nansinių priemonių, įsigytų rizikai
drausti,per kai no ji mo,atliktoteisės
aktųnustatytatvarka,laikomosne
ap mo kes ti na mo sio mis pa ja mo mis 
(PMĮ 12 str. 7 d.).

2.6. Perkainotaver
teapskaitomo
IMT ei li nis per
kai no ji mas

Turtasturibūtiperkainojamasne
rečiaukaipkas pen ke rius me tus 
(12 VAS 44 p.). Perkainojantturtą,
jis įvertinamas tuometu susifor
mavusia rin kos kai na.Nustatant
turto vertę, galima remtis irRe
gistrų centro, atliekančio masinį
turto vertinimą, apskaičiuotomis
vertėmis.

PMĮ apskaičiavimo tikslais turto
per kai no ji mas ne pri pa žįs ta mas.

2.7. IMTre mon toir
re konst ruk ci jos 
iš lai dųpripaži
nimas

Jei rekonstravimas ar remontas
pailgina tur to nau din go tar na vi
mo lai ką, atlikus darbus didina
ma IMT savikaina ir ilginamas
jonaudingotarnavimolaikas(12 
VAS 31, 33 p.). Jei rekonstravi
masarremontasnepailginaturto
naudingotarnavimolaiko,betpa
ge ri na jo nau din gą sias sa vy bes,
atlikusdarbusdidinamaIMTsa
vikaina(12 VAS 32 p.).

PM apskaičiavimo tikslais, tokio
mis remonto arba rekonstrukcijos
išlaidomis taip pat di di na ma IMT 
ver tė (PMĮ 20 str. 1 d.).

2.8. IMTnu ver ti ni
mas 
(PRIVALU!)

Su da ry da ma fi nan si nes ata skai
tas, įmonė turi nustatyti, ar yra
turtonuvertėjimopožymių,kurie
rodo,kadturtonuvertėjimasgali
būtireikšmingas(23 VAS 5 p.). 

PM apskaičiavimo tikslais, tur to 
nu ver tė ji mas ne pri pa žįs ta mas.
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2.9. TurimoIMTpri
skyrimas in ves
ti ci niam turtui
iratvirkščiai

In ves ti ci niam tur tui pri ski ria ma 
žemė,pastataiarjųdalis,kuriskir
tatikpajamomsištoturtonuomos
ir(arba)toturtovertėspadidėjimo
gauti(12 VAS II sk.).
Pasikeitusplanuojamaiturtonau
dojimopaskirčiai,jisturibūtiper
kla si fi kuo tas.

Turto perklasifikavimas ne da ro 
įta kosapmokestinamojopelnody
džiui.
 

2.10. Investicinio tur
to nu si dė vė ji mo 
nor ma ty vo tiks
li ni mas

Investicinis turtas apskaitomas
įsi gi ji mo sa vi kai nai arba tik rą
ja ver te. Jeigu investiciniam tur
tui priskiriant buvusį gamybinės,
prekybinėsaradministracinėspa
skirties turą, keičiasi jo apskaitos
metodas, tai laikoma apskaitinio
įvertinimotikslinimu.

IMTpriskyrus investiciniamturtui
ar atvirkščiai, ir dėl to pasikeitus
nusidėvėjimo apskaičiavimometo
dui,mokestinistokioturtonusidė
vėjimasapskaičiuojamassenatvar
ka.

3. At sar gos

3.1. Atsargų natū
ralios netekties 
nurašymas, per
rūšiavimas

Inventorizacijos metu nustačius
neatitikimus (trūkumą ir perte
klių), jiegalibūtipanaikintiper
rūšiuojant atsargas. Taip pat gali
būti pripažįstami natūralios ne
tekties nuostoliai, jeigu jie susi
darėdėlnatūralusatsargųsuma
žėjimo(nudžiūvimo,nugaravimo,
išdulkėjimo, nubyrėjimo, suduži
mo, išsilaistymo irpan.), jas sau
gant, perpilant, fasuojat, vežant,
kraunantirparduodant,įskaitant
nuostolius dėl pirkėjų užmaršu
mo.

Perrūšiuoti leidžiama tik vienarū
šes atsargas. Tokiomis laikomos
tokios prekės, kurios turi analo
gišką vartojimo paskirtį, išvaizdą,
sudėtį,kokybęirkuriųkainatapati
arba skiriasi nežymiai (PMĮ 17 str. 
komentaras).
Iš pajamų atskaitoma faktiškai pa
tirtųnatūralios netekties nuostolių,
išskyrusšviežiųvaisių,uogų,grybųir
daržoviųnatūraliosnetektiesnuos
tolius,suma, neviršijanti1proc.vie
neto pajamų. Atskaitoma faktiškai
patirtųšviežiųvaisių,uogų,grybųir
daržoviųnatūraliosnetektiesnuos
toliųsumanegaliviršyti3proc.vie
netopajamų (PMĮ 23 str.).

3.2. Atsargų įverti
nimas gry ną ja 
ga li mo re a li za
vi mo verte
(PRIVALU!)

Sudarantbalansąat sar gos įver ti
na mos įsigijimo (pasigaminimo)
savikaina arba grynąja galimo
realizavimoverte, atsižvelgiant į
tai,kuriišjųyramažesnė(9 VAS 
4 p.)
Grynojigalimorealizavimovertė
–įvertintapardavimokaina,esant
įprastomsverslosąlygoms,atėmus
įvertintas gamybos užbaigimo ir
galimaspardavimoišlaidas.

Apskaičiuojant ap mo kes ti na mą
jį pel ną, atsargų nukainojimas iki
grynosios galimo realizavimo ver
tėsne pri pa žįs ta mas. 
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3.3. Buvusio IMT 
pri sky ri mas at
sar goms

IMT, kuris ne be bus nau do ja mas 
įmo nės veik lo je irkurį įmonėke
tina parduoti, išskyrus investici
nį turtą, registruojamas atsargų
sąskaitoje likutine verte tą datą,
nuo kurios turtas nenaudojamas
(12 VAS 75 p.).BuvęsIMTpri ski
ria mas at sar goms, kaip laikomas
parduoti turtas, jei gu atitinka 12 
VAS76p.nustatytassąlygas.

Turto perklasifikavimas ne da ro 
įta kosapmokestinamojopelnody
džiui.
 

3.4. Atsargų ver tės 
tiks li ni mas po
jų pirkimo mo
mento suteiktų
nuo lai dų ir nu
kai no ji mų su ma

Poatsargųpirkimomomentoišaiš
kėjusios nuolaidos ir nukainojimai
ap skai to je pa ro do mi taip:
– jeigu atsargos parduotos –ko
re guo ja ma par duo tų pre kių sa
vi kai na, mažinant ją nuolaidų ir
nukainojimosuma;
– jeigu atsargos dar neparduo
tos  – ko re guo ja ma at sar gų įsi
gi ji mo sa vi kai na, mažinant ją
nuolaidų ir nukainojimo suma,
tenkančia neparduotoms atsar
goms.Jeitopadarytineįmanoma,
koreguojamaparduotųprekiųsa
vikaina(9 VAS 5 p.).

Apskaičiuojant apmokestinamąjį
pelną,pirktomsatsargomspritaiky
tomisnuolaidomismažinamaatsar
gųįsigijimosavikainaarbaparduo
tųprekiųsavikaina(jeiguatsargos
jauparduotos).

4. Sko los

4.1. Abe jo ti nų sko lų 
nurašymas
(PRIVALU!)

Su da rant fi nan si nes ata skai tas 
įvertinama gautinų sumų atgavi
mo tikimybė. Neatgautina skolų
dalis (abejotinos skolos) nurašo
ma (18 VAS 57 p.).Skolospri ski
ria mos abe jo ti noms at si žvel giant 
į:
–skolininkofinansinępadėtį;
–sutartiessąlygųlaikymąsi(nesi
laikymą),pavyzdžiui,supalūkanų
ar paskolos mokėjimu susijusių
įsipareigojimų vykdymą (nevyk
dymą);
–ardėlekonominiųarbateisinių
priežasčių,susijusiųsuskolininko
finansiniais sunkumais, skolinin
kuibuvosuteiktanuolaidų,kurių
kituatvejunebūtųsuteikta;
– reorganizavimo ar skolininko
bankrototikimybę;
– ankstesnę patirtį susigrąžinant
skolas(18 VAS 57 p.).

Sko lų be vil tiš ku mo ir pastangų
šiomsskolomssusigrąžintiįrodymo
bei beviltiškų skolų sumų apskai
čiavimotvar kanustatytaLRfinan
sųministro20100610įsakymuNr.
1K188.
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4.2. Persekančiusfi
nansinius metus
gautinų sumų
per kė li mas iš il
galaikių į trum
pa lai kes sko las
(PRIVALU!)

Balanse finansinis turtas skirs
tomas į ilgalaikį ir trumpalaikį
(18 VAS 5 p.). Su da rant ba lan są 
gautinossumosgrupuojamosįil
galaikes ir trumpalaikes, pa gal 
nu ma to mą ap mo kė ji mo gavimo 
lai ko tar pį.

Turto perklasifikavimas ne da ro 
įta kosapmokestinamojopelnody
džiui.
 

4.3. Ilgalaikiųpasko
lų (tame tarpe
ir be pro cen čių)
amor  t i  zuo  tos 
sa vi kai nos ap
skaičiavimas
(PRIVALU!)

Su da rant fi nan si nes ata skai tas,fi
nansinisturtasturibūtiįver ti na mas 
amor ti zuo ta sa vi kai na (18 VAS 32 
p.). Jeigu paskolos palūkanos ati
tinkarinkospalūkanųnormą,ata
skaitinio laikotarpio pabaigoje jas
perskaičiavus, gaunama paskolos
amortizuota savikaina. Jeigu su
teikiama beprocentė paskola, jos
amortizuota savikaina gaunama
dis kon tuo jant gau ti nas su mas.

Kaivienetassu tei kia pa sko las, ne
nu sta ty da mas pa lū ka nų, aso ci juo
tiems as me nims (juridiniams ir fi
ziniams), tai vadovaudamasi PMĮ
40straipsnio2daliesnuostatomis,
įmonė negautas palūkanas turi
įtraukti į apmokestinamąsiaspaja
mas (PMĮ 40 str. 2 d. ko men ta ras).

4.4. Užsienio valiu
ta atgautinų su
mų (va liu ti nių 
straips nių) per
kainojimas
(PRIVALU!)

Valiutiniaistraipsniaibalansetu
ri bū ti įvertinami finansinės at
skaitomybės valiuta, taikant ba
lan so da tos va liu tos kur są (22 
VAS 7 p.).

Valiutinių straipsnių perkainojimo
rezultatas pri pa žįs ta mas apskai
čiuojantapmokestinamąjįpelną.

4.5. Ne apib rėž to jo 
tur to patikslini
mas
(PRIVALU!)

Su da rant fi nan si nes ata skai tas,
neapibrėžtasis turtas tu ri bū ti 
per žiū ri mas iš naujo įvertinant
galimybę iš jo gauti ekonominės
naudos(19 VAS 24, 25 p.).

Turto perklasifikavimas ne da ro 
įta kosapmokestinamojopelnody
džiui.
 

5. Fi nan si nis tur tas

5.1. Finansinio turto
tik ro sios ver tės 
nustatymas
(PRIVALU!)

Su da rant fi nan si nes ata skai tas 
parduoti laikomas finansinis tur
tas įvertinamas tik rą ja ver te, jei
gu ją ga li ma pa ti ki mai nu sta ty ti 
(18 VAS 32.1 p.). 

Turtoper kai no ji mo pa ja mos,išsky
ruspajamasdėlišvestiniųfinansinių
priemonių, įsigytų rizikai drausti,
perkainojimo, ne ap mo kes ti na mos 
(PMĮ 12 str.).

5.2. Įmokos pagal
in ves ti ci nio gy
vy bės drau di mo 
sutartis

Kaipagaldarbuotojų in ves ti ci nio 
gy vy bės drau di mo su tar tis nau dos 
ga vė jas yra įmo nė,mokamųdrau
dimoįmokųdalis,skirtainvestavi
mui, pripažįstama fi nan si niu tur
tu. Kadangi pasibaigus sutarties
galiojimui, investuotoji įmokųda
liskartusuinvesticinegrąžagrąži
namaįmonei(naudosgavėjui).
Kiek vie no ata skai ti nio lai ko tar pio 
pa bai go jeturibūtinustatytainvesti
cinėgrąža,jąpripažįstantin ves ti ci nės 
veik los pa ja mo mis (są nau do mis) bei
pakoreguojantfinansinioturtovertę.

Už in ves ti ci nį gy vy bės drau di mą 
sumokėtossumos,kainaudosgavė
jasyraįmonė,kaipirkitosdraudi
mo įmokos, iškartopripažįstamos
sąnaudomis (leidžiamais arba ne
leidžiamaisatskaitymais).
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6. Įsi pa rei go ji mai

6.1. Kaupimų atos
to gi niams ir
kaupimų socia
linio draudimo
įmokomspatiks
linimas
(PRIVALU!)

Ataskaitinio lai ko tar pio pa bai
go je įmonė turi pripažinti visus
egzistuojančius įsipareigojimus
darbuotojui. Tame tarpe ir atly
gioužkompensuojamąnedarbo
(atostogų irpan.) laiką sąnaudas
(31 VAS 22 p.). Tuo tikslu suda
romi, o vėliau tiks li na mi atos to
gi nių kau pi mai. Jeigu tikslinant
atostoginius reikia padidinti są
naudas, jos priskiriamos veiklos
sąnaudoms, o jeigu reikia suma
žinti –mažinamos to laikotarpio
veiklossąnaudos.

Jeiguįmonėkiekvienąmėnesįtiks
liai ap skai čiuo ja darbuotojų per
tąmėnesįuž dirb tą atos to gų lai ką 
ir dar bo už mo kes čio su mą, kuri
bus išmokėta, kai darbuotojui bus
suteiktos atostogos, tai šie susida
rę įmonės įsipareigojimai darbuo
tojams (už jų uždirbtas atostogas)
priskiriami leidžiamiems atskaity
mams tąmėnesį, kurį šie įsiparei
gojimaifaktiškaisusidaro(PMĮ 17 
str. ko men ta ras).

6.2. Ati dė ji niai
(PRIVALU!)

Kiekvienąbalansodatąatidėjiniai
turibūtiperžiūrimi irkoreguoja
majųvertė(19 VAS 13 p.). 

Kiti suformuoti ati dė ji mai (ne
įskaitant specialiųjų kredito įstai
gų ir draudimo įmonių atidėjimų,
numatytų PMĮ 27 straipsnyje) lei
džia miems at skai ty mams priski
riamitiktuomet,kaišiosatidėjimų
są nau dos yra fak tiš kai pa ti ria mos 
(pvz.,atliekamasgarantinisremon
tasarkt.)(PMĮ 17 str. 1 d. ko men
ta ras).

6.3. Užsienio valiu
tamokėtinų su
mų (va liu ti nių 
straips nių) per
kainojimas
(PRIVALU!)

Valiutiniaistraipsniaibalansetu ri 
bū ti įvertinami finansinės atskai
tomybės valiuta, taikant ba lan so 
da tos va liu tos kur są (22 VAS 7 
p.).

6.4. Ilgalaikių įsipa
reigojimų (tame
tarpe ir be pro
cen čių pa sko lų)
amor  t i  zuo  tos 
sa vi kai nos ap
skaičiavimas
(PRIVALU!)

Su da rant fi nan si nes ata skai tas,
finansiniai įsipareigojimai (išsky
russusijusiussurinkoskainomis)
turibūtiįvertinamasamortizuota
savikaina(18 VAS 36 p.).

Tuo atveju, kaiaso ci juo tas as muo 
tei kia pa sko lą be pa lū ka nų,pasko
los gavėjas „menamas“ palūkanas
leidžiamiems atskaitymams gali
priskirtitiktuomet,jeiguasocijuo
tas asmuo, ku ris su tei kė pa sko lą, 
„me na mas“ pa lū ka nas įtrau kė į 
gau tas pa ja mas.Šiuoatvejupasko
losgavėjasturėtųturėtiirmokesčių
administratoriui pareikalavus pa
teiktiįrodymus(dokumentus),kad
asocijuotasasmuo,kurisjamsutei
kėpaskolą, „menamas“palūkanas
įtraukė į gautas pajamas (PMĮ 40 
str. 2 d. ko men ta ras).

c
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6.5. Persekančiusfi
nansinius metus
mokėtinų sumų
per kė li mas iš il
galaikių į trum
pa lai kius įsi pa
rei go ji mus
(PRIVALU!)

Su da rant ba lan są gautinossumos
grupuojamos į ilgalaikes ir trum
palaikes,pa gal nu ma to mą ap mo
kė ji mo gavimo lai ko tar pį (18 VAS 
5 p.).

Įsipareigojimų klasifikavimas ne
da ro įta kosapmokestinamojopel
nodydžiui.
 

6.6. Metinių premi
jų sumos įverti
nimas

Premijųsąnaudos pripažįstamos 
tuomet, kai egzistuoja teisinis
įsipareigojimas jas mokėti ir kai
galimapatikimaiįvertintipremijų
sumą(31 VAS 23 p.).

6.7. Ne apib rėž tų jų 
įsi pa rei go ji mų 
patikslinimas
(PRIVALU!)

Su da rant fi nan si nes ata skai tas,
neapibrėžtiejiįsipareigojimaitu ri 
bū ti per žiū ri mi.Jeitikimybė,kad
neapibrėžtasisįsipareigojimastu
rės būti padengtas turtu, tampa
didesnėužtikimybę,kadšitopa
vyks išvengti, ir atsiskaitymo su
mągalimapatikimaiįvertinti,bu
vęsneapibrėžtasisįsipareigojimas
priskiriamasįprastiniamsirparo
domasbalanse(19 VAS 22 p.).

Įsipareigojimų klasifikavimas ne
da ro įta kosapmokestinamojopel
nodydžiui.
 

Poataskaitiniai įvykiai
(pagal 19 VAS)

* Poataskaitinis įvykis – įvykis per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio 
dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo datos.

* Finansinės ataskaitos turi būti koreguojamos, jei poataskaitiniai įvykiai daro tie-
sioginę įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims (19 VAS 30 p.)

* Kai poataskaitiniai įvykiai neturi įtakos įmonės paskutinės ataskaitinio laikotar-
pio dienos finansinei būklei ar veiklos rezultatams, finansinės ataskaitos nekoreguoja-
mos (19 VAS 32 p.).

 
* Informacijos atskleidimo aiškinamajame rašte reikalavimai: 
– aiškinamajame rašte pateikiama informacija apie kitose finansinėse ataskaitose 

neparodytus įmonės sandorius ir įvykius (pvz., poataskaitinius įvykius)  (6 VAS 16 p.);
– trumpai apibūdinami poataskaitiniai įvykiai, kurių neatskleidimas gali turėti 

reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų informacijos vartotojų galimybei priimti 
teisingus sprendimus (6 VAS 78 p.).
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DĖL „BUHALTERIJA“ PATEIKTŲ KLAUSIMŲ 
NR.546-01

Komentuoja VMI prie FM Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė

Dėl paskelbto karantino, įmonė negali vykdyti veiklos nuo kovo 16 d. iki ge-
gužės 30 d. Per tą laiką įmonė negavo jokių pajamų, tačiau buvo priversta mokėti 
nuomos mokestį už biuro patalpas. Ar šis nuomos mokestis, apskaičiuojant 2020 m. 
apmokestinamąjį pelną, priskirtinas leidžiamiems atskaitymams? Ar įmonės turimo 
ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos veiklos nevykdymo laikotarpy-
je, priskirtinos leidžiamiems atskaitymams? 

Remiantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio pirmosios 
dalies nuostatomis, leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos įprastinės 
tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonomi-
nei naudai gauti.

Jeigu įmonė yra sudariusi ilgalaikę patalpų nuomos sutartį, kurios negali nutraukti 
be ekonominių pasekmių, bei šiose išsinuomotose patalpose vykdo įprastinę ekonominę 
veiklą, tai nuomos mokesčio išlaidos už laikotarpį, kurį Vyriausybės nustatyta tvarka dėl 
paskelbto karantino nebuvo vykdoma veikla, vadovaujantis PMĮ 17 str. 1 dalimi, kaip 
sąnaudos būtinos ekonominei naudai gauti, gali būti priskiriamos įmonės leidžiamiems 
atskaitymams.

Pagal PMĮ 19 straipsnio 3 dalies nuostatas nenaudojamo ilgalaikio turto nusidėvėji-
mas arba amortizacija neskaičiuojami. Atsižvelgiant į tai, jeigu ilgalaikis turtas nenau-
dojamas, tai, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, tokio turto nusidėvėjimo sąnaudos 
leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos. 

Įmonė turi mažmeninės prekybos ne maisto prekėmis parduotuvę, kuri dėl paskelbto 
karantino du mėnesius buvo uždaryta. Daliai darbuotojų buvo paskelbta prastova. Įmo-
nė vykdė tik internetinę prekybą. Ar parduotuvėje esančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
sąnaudos, tenkančios parduotuvės veiklos sustabdymo laikotarpiui, priskirtinos leidžia-
miems atskaitymams? 

Pagal PMĮ 19 straipsnio 3 dalies nuostatas nenaudojamo ilgalaikio turto nusidėvėji-
mas arba amortizacija neskaičiuojami. Atsižvelgiant į tai, jeigu ilgalaikis turtas nenau-
dojamas, tai, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, tokio turto nusidėvėjimo sąnaudos 
leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos. 

Strateginės komunikacijos skyriaus vedėja    Rūta Asadauskaitė

A.Zelenė, tel. 9226, el. p. agne.zelene@vmi.lt   
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labai mažų įmonių atskaitomybė. 
Papildomos informacijos atskleidimas po balansu 

(pagal ĮFAĮ 22 ir 23 str.)

Jeigu labai maža įmonė nusprendžia sudaryti labai mažoms įmonėms numatytą fi-
nansinių ataskaitų rinkinį, į kurį nėra įtrauktas aiškinamasis raštas, tuomet ji privalo po 
balansu (balanso pastabose) pateikti, jeigu turi:

1) informaciją apie balanse neparodytus finansinius pasižadėjimus, garantijas, ne-
apibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą bendromis sumomis, nurodydama 
visų reikšmingų užstatų rūšį ir pobūdį; 

2) informaciją apie visus pasižadėjimus, susijusius su pensijomis pagal ilgalaikio 
atlygio planus ir įmonių grupės įmonėmis, pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuoja-
momis bendrosiomis įmonėmis arba asocijuotosiomis įmonėmis; 

3) informaciją apie įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams išmokėtų 
avansų ir suteiktų paskolų sumas, nurodydama palūkanų normas, pagrindines paskolų 
sąlygas ir visas sugrąžintas, nurašytas arba atsisakytas sumas, taip pat už šiuos asmenis 
teikiant visų rūšių garantijas įmonės prisiimtų pasižadėjimų sumą, nurodydama atski-
rai įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams tenkančią sumą;

4) informaciją apie savas akcijas:
– visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė ir įstatinio 

kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro;
– per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičius, jų nominalioji 

vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro;
– informacija apie savų akcijų, jeigu jos įsigyjamos ar perleidžiamos už užmokestį, 

apmokėjimą;
– įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastys;

5) informacija apie įmonės filialus ir atstovybes.


