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Kolegija padeda
jaunuoliams
įgyvendinti svajones
„AAM aktualijų“ pokalbis su Vilniaus kooperacijos kolegijos
(VKK) direktore Evalda MAŽEIKIENE
– Pirmiausia prašyčiau
pasidalinti mintimis, kaip
šiandien gyvena VKK.
– Buvimas tarp jaunų žmonių
visada džiugina ir nuteikia pozityviai. Gera dalintis žiniomis
siekiant, kad mums ir ateities
kartoms gyvenimas būtų geresnis. Tačiau yra ir nerimą keliančių dalykų. Pirmiausia tai
– demografinė krizė, kuri tęsiasi jau keletą metų. Sumažėjęs
gimstamumas ir didėjanti emigracija gerokai ištuštino auditorijas. Todėl kyla daug iššūkių,
bet mes įpratę viską nugalėti ir
eiti pirmyn. Prisiminus mūsų
kolegijos, kaip mokymo įstaigos,
istoriją, kuri prasidėjo 1930 m.,
buvo pergyventi ir išgyventi dar
sudėtingesni istoriniai vingiai,
krizės ir pan.
– Kokie studentų priėmimo
rezultatai? Kokios studijų
programos yra paklausios?
– Šiemet priėmimo rezultatai yra tokie, kokių tikėjomės
ir prognozavome. Nustebino
tai, kad paklausiausia po kelerių metų pertraukos vėl tapo
buhalterinės apskaitos studijų
programa. Mūsų kolegija tarp
darbdavių visada garsėjo puikiai
parengtais būtent šios studijų
programos studentais. Keletą
pastarųjų metų studentų priėmime pirmavusi informacinių
sistemų diegimo ir priežiūros
studijų programa šiemet užėmė antrąją poziciją. Surinkome
grupes dar į dvi studijų programas: verslo vadybą ir maitinimo
verslo organizavimą.
– Ką sugalvoti, kad jaunimas
liktų Lietuvoje?
– Manau, tai – labai aktualus
klausimas. Nėra blogai, kad
jauni žmonės vyksta svetur mokytis, padirbėti, išmokti kalbų,
pažinti kitas kultūras ar pan.
Svarbiausia, kad su naujomis
žiniomis ir patirtimi sugrįžtų čia
ir kurtų gerovę sau ir savo šaliai.
Iš tiesų būna labai liūdna, kad
jauni žmonės nutraukia studijas
ir išvyksta kitur, nes čia negali
pragyventi, susimokėti už studijas. Bandome perkalbėti, siūlome pasinaudoti „Erasmus+“
programos galimybėmis, per
savo socialinius partnerius padedame susirasti darbo vietas,
taikome įvairias išlygas mokesčiui už studijas ir pan. Taip pat
ieškome įvairiausių galimybių,
kaip studijas padaryti kuo patrauklesnes, modernesnes, ieškome kvalifikuotų dėstytojų,
kurie taikytų naujausius mokymo metodus, kviečiamės verslo
praktikus. Mums labai svarbu,
kad įvairiuose reitinguose, pagal
darbdavių nuomonę ir studentų
įsidarbinimo rezultatus, mūsų
kolegiją baigę absolventai yra

Mokslininko tribūna

Ar skaičiuotinas
gyvulių
nusidėvėjimas?
(Atkelta iš 1 psl.)
o kiti gyvuliai – trumpalaikiam
turtui, atsargoms. Toks gyvulių
klasifikavimas egzistuoja užsienio šalyse (Vokietijoje, Lenkijoje,
Rusijoje ir kt.). 17-ajame VAS padarytina atitinkama pataisa.

Ar nustatytina produktyviųjų
gyvulių nusidėvėjimo apskaita?

„Po kelerių metų pertraukos paklausiausia vėl tapo buhalterinės apskaitos studijų
programa“, – sako Evalda Mažeikienė.
Nuotr. iš asmeninio archyvo
gerai vertinami, esame tarp lyderiaujančių. Siekiame, kad kolegijoje vyrautų šilta, draugiška,
kūrybiška atmosfera. Kadangi
turime ilgą gyvavimo istoriją,
mūsų kolegiją dažnai renkasi
studentai, kurių seneliai, tėvai,
seserys ir broliai, giminės čia
studijavo. Šiemet turime įstojusiųjų jau trečios kartos atstovų – anūkų. Buvusių kolegijos
absolventų šeimos nariams taikome nuolaidas už studijas. Šiemet tuo pasinaudojo nemažai
studentų. Mažėjantis studentų
skaičius ne vien kelia iššūkius,
bet ir suteikia naujų galimybių –
tiek administracija, tiek dėstytojai gali skirti daugiau laiko
kiekvienam studentui, matyti
kiekvieno studento poreikius,
gebėjimus, problemas ir laiku
jam padėti. Taigi, pastaruoju
metu gyvename gana šeimyniškai.
– Ar esate labai griežta direktorė?
– Šį klausimą, matyt, reikėtų
užduoti kolegoms ir studentams. Man patinka tvarka ir
atsakomybė, mėgstu liberalius
ir demokratiškus santykius.
Stengiuosi išklausyti kiekvieną
nuomonę. Mano kabineto durys visada atviros visiems, tikrai
nereikia į priėmimą užsirašyti
iš anksto.
– Vilniaus kooperacijos kolegija įsikūrusi labai geroje
vietoje, turi įrengtas patalpas, bendrabutį. Kaip išnaudojate kolegijos patalpas ir
bazę?
– Taip, esame puikioje vietoje – pačiame miesto centre,

tarp verslo gigantų, kurių dauguma yra mūsų partneriai.
Kai kuriems studentams labai
sekasi, nes mokosi, dirba ir
gyvena pačioje miesto širdyje.
Be studijų, VKK rengia įvairius
kursus, seminarus ir mokymus.
Suteikiame galimybę ir kitoms
organizacijoms naudotis mūsų
patalpomis. Juokaujame, kad
mūsų valgykla yra pati populiariausia vieta per pietus.
– Kokias galimybes siūlote
tiems, kurie turi darbo patirties ar yra mokęsi kitur?
– Asmenims, kurie turi darbo
patirties arba neformaliu būdu
įgytos patirties, yra sudaryta galimybė siekti įgytų kompetencijų įvertinimo ir įskaitymo (iki
75 proc. studijų programos). Dėl
neformaliai įgytų kompetencijų
vertinimo gali kreiptis asmenys,
turintys 3–5 m. darbo patirtį
kurioje nors srityje, dėl įvairių
priežasčių nutraukę studijas ir
pageidaujantys jas baigti. Pavyzdžiui, gana dažnai kreipiasi įmonių buhalteriai, turintys
praktinės patirties ir sukaupę
daug neformalaus mokymosi
pažymėjimų, bet neturintys
aukštojo mokslo (ar turintys
ne pagal specialybę) diplomo,
norėdami sutrumpinti studijų
laiką ir, žinoma, susimažinti
mokestį už studijas. Tokiems
asmenims suteikiama galimybė
tai pasiekti. Įvertinus turimas
kompetencijas ir atlikus įskaitymus, galima tęsti studijas ir siekti profesinio bakalauro laipsnio.
– Dėkoju už pokalbį.

Kalbino
Olita MONTVYDIENĖ

Šis klausimas buvo keliamas dar
tarybinėje žemės ūkio apskaitos
literatūroje. Daugelis tyrėjų (tarp
jų ir doc. J. Čenys) nustatė, kad
produktyviųjų gyvulių amortizacijos (nusidėvėjimo) skaičiavimas ekonomiškai nepagrįstas.
Tam nepritarė ir apskaitą reglamentuojančios institucijos, toks
skaičiavimas praktikoje nebuvo
įgyvendintas. Buvo skaičiuojama
tik darbinių arklių amortizacija.
Pastaruoju metu, koreguojant
biologinio turto apskaitos nuostatas, kai kurie VAS rengėjai vėl
iškėlė klausimą dėl pagrindinės
bandos gyvulių nusidėvėjimo
skaičiavimo. Šis skaičiavimas jau
buvo įtrauktas į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo vertinimo tarnybos paskelbto
(2016 m. birželio mėn.) 17-ojo
VAS keičiamų metodinių rekomendacijų projekto pavyzdžius.
Jis buvo aptariamas ir kai kuriuose buhalterių seminaruose.
Matyt, tai ir sukėlė ūkių buhalteriams neaiškumų dėl būtinumo
pradėti taikyti gyvulių nusidėvėjimo apskaitą.
Sprendžiant šį klausimą, reikia
atsižvelgti į 12-ojo VAS „Ilgalaikis
materialusis turtas“, 17-ojo VAS
ir atitinkamų tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų
(TFAS) nuostatas ir realią produktyviųjų gyvulių vertės kaitą.
Nei 12-ajame VAS, nei 17-ajame VAS žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto nusidėvėjimas nenurodytas. Konkrečių
nuorodų dėl gyvulių nusidėvėjimo apskaitos taip pat nėra atitinkamuose 16-ajame ir 41-ajame
TFAS (TAS).
Nacionaliniuose standartuose galėtų būti numatytas gyvulių
nusidėvėjimas, jeigu jie būtų vertinami įsigijimo (pasigaminimo)
savikaina ir jų likutinė vertė (rodoma balanse) sistemingai mažėtų. 12-ajame VAS nurodyta,
kad ilgalaikio materialiojo turto
likutinė vertė apskaičiuojama
prie šio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant
arba iš jos atimant visas turto
vertės pokyčių sumas ir atimant
sukauptą nusidėvėjimo sumą.
Taikant biologinio turto įvertinimą tikrąja verte, ši vertė yra ir

likutinė. Taip vertinant, gyvulių
tikroji vertė nustatoma kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal 17-ojo VAS nuostatas.
Šiuo atveju nusidėvėjimo skaičiavimas nereikalingas.
Siekiant nustatyti, ar tikslinga
skaičiuoti produktyviųjų gyvulių
nusidėvėjimą, taikant biologinio
turto vertinimą įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, reikia išsiaiškinti šių gyvulių vertės kaitą
per jų naudingo laikymo laikotarpį. Šią kaitą išreiškia gyvulių
produktyvumo dinamika. Ją atskleidžia zootechniniai tyrimai.
Antai įrodyta, kad pagal primilžį,
augant ir bręstant Lietuvos juodmargėms karvėms, jų produktyvumas iki V–VI laktacijos kasmet
didėja ir tik po to mažėja (J. Špakauskienė, 2002). Paršavedžių
produktyvumas pagal atvestų
paršelių skaičių iki penkto–šešto
apsiparšiavimo didėja (Klimas,
2013). Siekiant optimalaus visos
pagrindinės bandos produktyvumo, vyresnio amžiaus karvės
ir paršavedės išbrokuojamos.
Tuomet banda atnaujinama
jaunesniais brandžiais gyvuliais.
Išbrokuotų gyvulių pardavimas
padidina iš pagrindinės bandos
gaunamą naudą.
Paminėtina 16-ojo TFAS (TAS)
nuoroda, kad ūkio subjektas pasirenka nusidėvėjimo apskaitos
metodą, kuris tiksliausiai atspindi numatytą būsimos su turtu
susijusios ekonominės naudos
suvartojimo modelį. Racionaliai
formuojant pagrindinę bandą,
jos teikiama ūkinė nauda nemažėja (didėja arba išlieka stabili),
taigi skaičiuoti produktyviųjų
gyvulių nusidėvėjimą ekonomiškai nepagrįsta. Be to, toks
skaičiavimas padidintų apskaitos sąnaudas, nes jis turėtų
būti atliekamas pagal kiekvieną
gyvulį – pagrindinė banda nėra
vienarūšė turto vienetų grupė.
Prireikus, jeigu bandos vertė per
ataskaitinį laikotarpį sumažėja,
šis sumažėjimas laikotarpio pabaigoje fiksuotinas pagal 23-iojo
VAS „Turto nuvertėjimas“ nuostatas.
Apibendrinant darytina išvada, kad ilgalaikiam materialiajam
turtui priskirtinų gyvulių nusidėvėjimo apskaita oficialiai (privalomais apskaitos reglamentais)
nenustatytina ir visuotinai netaikytina, nes daugeliu atvejų nepagrįsta ekonomiškai ir apsunkinanti praktiškai. Tokia apskaita
leistina pasirinkti ūkiams savarankiškai, jei jiems tai pasirodytų svarbu, atsižvelgiant į savus
produktyviųjų ir veislinių gyvulių
vertės kaitos ypatumus.
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