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Neapibrėžtieji įsipareigojimai – kas tai yra, kodėl 
svarbu juos skaičiuoti ir kaip juos apskaičiuoti? 

Turinys

VPSP projektų finansinės apskaitos aktualijos

*

*

27-ojo VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus 
subjektų partnerystės sutartys“ taikymas įgyvendinant 

VPSP projektus.

Dažniausiai pasitaikančių klaidų apžvalga apskaitant 
turtą ir paslaugas.

*
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Turtas 
registruojamas 

Viešojo subjekto 
balanse

Turtas 
registruojamas 

Viešojo subjekto 
balanse

Turtas registruojamas

Viešojo subjekto

balanse

27-ojo VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų 
partnerystės sutartys“ taikymas įgyvendinant VPSP projektus

I. Jei turto TEISINĖ 
nuosavybė arba

patikėjimo teisė po 
sutarties galiojimo 

priklauso VS

II. VS kontroliuoja 
ir arba reguliuoja
viešųjų paslaugų 

teikimą

Nors turtas Sutarties 
galiojimo laikotarpiui 

turtas PS bus 
perduotas patikėjimo 
teise arba perduota 

nuosavybės teisė

Turto apskaita
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27-ojo VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų
partnerystės sutartys“ taikymas įgyvendinant VPSP projektus

Jei turto TEISINĖ nuosavybė po sutarties galiojimo priklausys PS
Turtas registruojamas privataus subjekto balanse

AKTUALU TIK KONCESIJŲ SUTARTIMS ir tik naujai 
sukurtam turtui

Turto apskaita
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27-ojo VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų 
partnerystės sutartys“ taikymas įgyvendinant VPSP projektus

Dengiama 
investicijų į Turtą 

dalimi mažinamas 
finansinis 

įsipareigojimas.

Mokėjimų už 
paslaugas dalis 
pripažįstama 

atitinkamomis 
veiklos sąnaudos.

Palūkanos 
pripažįstamos 
finansinės ir 

investicinės veiklos 
sąnaudomis

Paslaugų apskaita
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Daryti klaidas yra žmogiška, bet pamačius klaidą jos neištaisyti –
neišmintinga...

Atlikta apklausa 21-
oje savivaldybėje

Buvo klausiama: ar savivaldybės įgyvendina VPSP sutartis ir ar tokioms 
sutartims apskaityti taiko 27-ąjį VSAFAS, o jei netaiko, buvo prašoma 

pateikti priežastis.

.
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Apklausos rezultatai

Praktiniai 
pastebėjimai

VPSP sutartys buvo sudarytos iki 27 – ojo
VSAFAS įsigaliojimo ir buhalteriai nesuprato,
kad reikia taikyti retrospektyvinį apskaitos
politikos keitimo būdą . ( t.y. šis standartas turi
būti taikomas VPSP sutartims, kurios standarto
įsigaliojimo metu nėra pasibaigusios);

Dubliuojama turto apskaita – turtas
registruojamas tiek partnerio, tiek
savivaldybės IMT klasėje

Savivaldybių kontrolieriai, peržiūrėdami
VPSP sutartis, tikrina tik jų teisėtumą. 27-
ojo standarto taikymas nėra tikrinamas.

Savivaldybių buhalterijos padalinys negauna
dokumentų apie sudarytas Koncesijos
sutartis, o auditas netikrina 27 – ojo VSAFAS
taikymo
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Kodėl svarbu juos vertinti ir kaip įvertinti įgyvendinant VPSP sutartį

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Pasiliekama rizikos kaina

NUMANOMI NĮ

Neplanuoti ateities įvykiai

TIESIOGINIAI SUTARTINIAI NĮ
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Numanomi NĮ

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų vertinimas

1 Rizikų identifikavimas

2 Rizikos finansinio poveikio 
vertinimas

3

4 Viešojo sektoriaus subjekto 

prisiimtos rizikos vertės nustatymas

5 Informacijos apie prisiimtos rizikos

vertę atskleidimas

Rizikos pasidalijimas tarp partnerių
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NĮ skaičiuoklės iškarpa

Numanomi NĮ
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NĮ skaičiuoklės iškarpa. Rezultatas.

Numanomi NĮ
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Tiesioginiai sutartiniai įsipareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų vertinimas

1 Infrastruktūros sukūrimo kaina

2 Atlikti mokėjimai už infrastruktūros 
sukūrimą

3

4

5 Sutartyje numatytas kompensacijos

mokėjimo laikotarpis

Privataus subjekto gautos draudimo 

išmokos dėl Sutarties nutraukimo

Sumokėtos sumos už atnaujinimo ir remonto

darbus, kurių privatus subjektas nėra atlikęs
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NĮ skaičiuoklės iškarpa

Tiesioginiai sutartiniai NĮ

FI

KI

D 0

AR 0

IS 13 636 302 13 636 302

NK 13 636 302 0 13 636 302

Neapibrėžtieji 

įsipareigojimai / 

atidėjiniai

Tiesioginių sutartinių neapibrėžtųjų įsipareigojimų apskaičiavimas

NK= IS - (FI + KI + D + AR)

D – Privataus subjekto dėl Sutarties nutraukimo gaunamos pagal Sutartį privalomo draudimo išmokos;

Metai, kuriais vertinama neapibrėžtųjų įsipareigojimų atsiradimo tikimybė

2019

TIESIOGINIAI SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Koregavimo 

suma

Kompensacijos 

suma po 

koregavimo

Maža (<10%)

NK - Kompensacija neapibrėžtiems įsipareigojimams apskaičiuoti pasibaigus finansiniams metams;

IS - Infrastruktūros sukūrimo sąnaudos (Investicijos į rangos darbus, įrenginius, kitą turtą);

FI – Finansinių metų gale Viešojo subjekto sumokėta Privačiam investuotojui infrastruktūros sukūrimo sąnaudų dalis, kuri buvo finansuota 

skolinto (Kitų paskolos teikėjų) kapitalo lėšomis (išmokėta FVM M1 dalis);

KI – Finansinių metų gale Viešojo subjekto sumokėta Privačiam investuotojui infrastruktūros sukūrimo sąnaudų dalis, kuri buvo finansuota 

Privataus investuotojo nuosavo kapitalo (įskaitant suteiktas subordinuotas paskolas) lėšomis (išmokėta FVM M2 dalis);

AR – Atnaujinimo ir remonto darbai, už kuriuos Valdžios subjektas jau yra sumokėjęs ir kurių Privatus subjektas dar nėra atlikęs (FVM 

atitinka M4.2. dalį).

Žymėjimas

Kompensacijos 

paskaičiavimas, 

atsižvelgiant į aplinkybę

0
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NĮ skaičiuoklės iškarpa. Rezultatas.

Tiesioginiai sutartiniai NĮ

2. Tiesioginių sutartinių neapibrėžtųjų įsipareigojimų nustatymas

Įsipareigojimų / 

atidėjinių atsiradimo 

tikimybė

Neapibrėžtieji 

įsipareigojimai / 

atidėjiniai

Suma iš viso, Eur

Yra tikra (>90%) Mokėtinos sumos 0

Tikėtina (>50%) Atidėjinys 0

Įmanoma (≤50%)
Neapibrėžtasis 

įsipareigojimas
0

Maža (<10%)
Informacija AR 

neteikiama
13 636 302
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18-asis VSAFAS - „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų apskaita

1 Mokėtinos sumos (Tikimybė >90%)

2 Atidėjiniai (Tikimybė >50%)

3

4 Informacija AR neteikiama

(Tikimybė <10%)

Neapibrėžtasis įsipareigojimas
(Tikimybė ≤50%)

Balansas

Balansas

AR

Informacija AR 
neteikiama
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Neapibrėžtieji įsipareigojimai ≠ fiskalinis skaidrumas?

2020 m. Finansų ministerija pirmą kartą, vadovaudamasi Tarptautinio valiutos
fondo rekomendacijomis ir bendradarbiaudama su viešąja įstaiga Centrine
projektų valdymo agentūra, Indėlių ir investicijų draudimo fondu, Lietuvos
banku, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ Valdymo
koordinavimo centru parengė fiskalinių rizikų apžvalgą:
https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Fiskaliniu_riziku_apzvalg
a_2020.pdf

Apžvalgoje pateikiama informacija apie fiskalines rizikas, galinčias bloginti
valdžios sektoriaus balansą ar didinti skolą, kylančius iš šių rizikų šaltinių:
fiskalinių (pajamų ir išlaidų) priemonių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų (VPSP,
valstybės garantijų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos),
ekstremaliųjų įvykių (įskaitant COVID-19 pandemiją) ir kitų šaltinių.

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Fiskaliniu_riziku_apzvalga_2020.pdf
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Rizikos poveikio ir tikimybės vertinimas VPSP projektuose
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Laukiami VSAFAS pakeitimai

1. 27-ojo VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys -
“7.1. p. , kad viešojo sektoriaus subjektas kontroliuoja ir/arba reguliuoja, kokias
viešąsias paslaugas, kam ir už kokį atlyginimą pagal partnerystės sutartį privatus
subjektas, valdydamas Turtą ir (arba) naudodamasis juo, turi teikti. T.y. . Bus patikslinta
nuostata dėl paslaugų reguliavimo ir kontrolės, kadangi buvo prieita išvados, kad abi
sąlygos yra suprantamos kaip viena kitą papildančios.
2. 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir
poataskaitiniai įvykiai“ metodinės rekomendacijos, kuriose bus pateikta nuoroda į
Viešojo sektoriaus subjekto VPSP projektų NĮ vertinimo metodines rekomendacijas,
kurios skelbiamos adresu https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/viesojo-sektoriaus-subjekto-
ir-privataus-sektoriu-partnerystes-projekto-neapibreztuju-isipareigojimu-vertinimo-
metodines-rekomendacijos

https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/viesojo-sektoriaus-subjekto-ir-privataus-sektoriu-partnerystes-projekto-neapibreztuju-isipareigojimu-vertinimo-metodines-rekomendacijos
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Viešosios ir privačiosios 
partnerystės skyrius

www.ppplietuva.lt VšĮ CPVA
S. Konarskio g. 13

LT-03109 Vilnius

Ilona Budvytienė
(8 5) 263 9759

i.budvytiene@cpva.lt
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. 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


