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2 Apskaitos politika  

 

1 Finansinių ataskaitų forma  

 

2 Finansinių ataskaitų valiuta  

Lt  

3 Nematerialusis turtas  

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus 

kriterijus. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra 

parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji 

vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro 

nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos 

ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, pirmos 

dienos. Visas mokykloje esantis nemat.turtas yra visiškai nusidėvėjęs, bet vis dar naudojamas veikloje

 

4 Ilgalaikis materialusis turtas  

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio 

materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 
VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, 

nustatytas VSAFAS. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo 

savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. 
Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, 

pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 
sutampa su jo likvidacine verte, pirmos dienos.

 

5 Biologinis turtas  

 

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  

 

7 Atsargos  

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Atsargos (medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorius) apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus ( PVM 

sąskaitą faktūrą) dokumento sudarymo data. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina. Sunaudoti maisto 

produktai nurašomi ir finansinėse ataskaitose parodomi, įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu (daroma 

prielaida, kad pirmiausia naudojamos pirmiausia įsigytos atsargos). Kitos atsargos nurašomos taikant konkrečių kainų būdą, t. y. 

konkretūs atsargų vienetai parodomi konkrečia jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Atsargų sunaudojimas įforminamas 

atsargų nurašymo aktu. Ūkinis inventorius, atidavus naudoti, registruojami nebalansinėse sąskaitose kontrolės tikslais. 

Nebetinkamas naudoti ar prarastas ūkinis inventorius nurašomas iš nebalansinės apskaitos ūkinio inventoriaus nurašymo aktu.

Atsargos inventorizuojamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustatančiais atsargų inventorizacijos taisykles. 

Atsargų inventorizavimui Direktorės įsakymu sudaroma inventorizacijos komisija. Atsargos inventorizuojamos atskirai 

kiekvienoje jų buvimo vietoje ir pas kiekvieną už jų saugojimą atsakingą asmenį.
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2 Apskaitos politika  

 

8 Finansavimo sumos  

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos 

pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, 

paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas

turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip 

paramą gautą turtą. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: „finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti“ ir 

„finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti“.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Gautos ir panaudotos 

finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo 

sumomis susijusios sąnaudos.

 

9 Atidėjiniai  

 

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  

 

11 Segmentai  

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal 

segmentus“. Segmentai – mokyklos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes  

teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Mokykla skiria švietimo ir socialinės apsaugos segmentus.

 

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  

 

13 Kitos pajamos  

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“. Pajamos registruojamos 

apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios 

paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

Mokykla gauna pajamas už vaikų maitinimą ir ugdymą. 

 

14 Sąnaudos  

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su  turtu, 

finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Sąnaudos 

apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su 

jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų 
suma.

 Mokykloje yra tik pagrindinės veiklos sąnaudos.Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir 

ūkinius įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos yra uždaromos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų sąskaitų likučiai 

pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę yra perkeliami į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“.

 

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  

 

16 Operacijos užsienio valiuta  
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2 Apskaitos politika  

 

 

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  

 

18 Kiti apskaitos principai  

 

 

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose 

atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.


