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PANEVĖŽIO MYKOLO KARKOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

Įmonės kodas 190422963, Dariaus ir Girėno 26, Panevėžys 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2017-01-01–2017-12-31 

2018-03-20 

I.  BENDROJI INFORMACIJA 

 

1. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla yra biudžetinė įstaiga, savininkas – Panevėžio miesto 

savivaldybė. Mokykla registruota juridinių asmenų registre, kodas 190422963, adresas Dariaus ir Girėno g. 

26, Panevėžys. 

2. Mokyklos pagrindinė veikla – Pagrindinis ugdymas. Pagrindinė mokykla. 

3. Mokyklai priklauso ir buvusios „Verdenės“ pagrindinės mokyklos pastatas, adresu Parko g. 41, kurioje 

ugdymo veikla nevykdoma. 

4. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą, maitinimo ir pavedimų 

sąskaitas Swedbanke. Veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, mokyklos nuostatais. 

5. Mokykloje mokosi 657 moksleivių. Patvirtintos 95,52 pedagoginės normos, 31,5 etatų pedagoginių 

darbuotojų, kuriems mokamas darbo užmokestis iš krepšelio lėšų. 34,20 ūkinio personalo  etatai  apmokami iš 

biudžeto ir valstybės lėšų, skiriamų  spec. klasių išlaikymui, taip pat 4 etatai išlaikomi iš valgyklos pajamų bei 

30 procentų biudžeto lėšų skirtų moksleivių maitinimui organizuoti. 

6. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

7. Mokykloje dirba viso 138 darbuotojai pagal sudarytas darbo sutartis. 

 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

138 132 

8. Finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2017 kalendorinius metus. Finansinės ataskaitos teikiami 

duomenys  išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais. 

 Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal LR  viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007 m. birželio 

26 d. įsakymą Nr. X-1212, VSAFAS standartais, LR  įmonių finansinės atskaitomybės 2008 m. birželio 26 d. 

įsakymu Nr. X-1633, LR buhalterinės apskaitos 2001 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. IX-574 ir kitais teisės 

aktais ir vėlesniais jų pakeitimais. 

9. Mokykla teikia žemesniojo lygio biudžeto vykdymo, finansines ataskaitas. 

II.  APSKAITOS POLITIKA 

II-1   Apskaitos politikos bendrosios nuostatos 

Apskaitos politikoje pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo nurodymai taikomi mokyklos 

apskaitoje, kuri yra 2016-01-25 patvirtinta mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-16 ir suderinta 2017-12-08  

su savivaldybe, rašto Nr. IS-5073(15.20). 

 

Mokyklos veiklai vykdyti įsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei 
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atsargos, į apskaitą turi būti įtraukti kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, nes mokykla nevykdo ekonominės 

veiklos.   

Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja VSAFAS nuostatoms.  

Ši apskaitos politika taikoma Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos buhalterinėje apskaitoje. 

Savivaldybė, atsižvelgdama į veiklos ypatumus, prireikus gali leisti nurodymus dėl buhalterinės 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės atskirų nuostatų taikymo įstaigoms, kurių asignavimų valdytoja yra 

savivaldybė ir reguliavimo srities asignavimų valdytojams, suderinusi tai su Lietuvos Respublikos finansų 

ministerija. 

II-2   Sąskaitų planas 

Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas 

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VĮ-16.  

Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius 

požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius. 

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

 valstybės funkciją; 

 programą, priemonę, projektą; 

 lėšų šaltinį; 

 valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

 asignavimų valdytoją;  

 kitus. 

 Sąskaitų planą sudaro 9 lygių sumavimo ir registravimo sąskaitos. Suvestiniai apskaitos duomenys 

fiksuojami didžiojoje knygoje.  

II-3   Apskaitos politikos taikymas 

Mokykla taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno 

taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla vadovaujasi 

bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų 

rinkinyje“. 

Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse 

ataskaitose pateikiama informacija yra: 

 svarbi vartotojų sprendimams priimti; 

 patikima, nes: 

o  teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus; 

o  parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą; 

o  nešališka, netendencinga; 

o  apdairiai pateikta (atsargumo principas); 

 visais reikšmingais atvejais išsami. 

           Mokykla pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.  

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi 

įtakos apskaitos politikos keitimas. Detaliau apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimai ir klaidų taisymas 

aprašyti šio apskaitos vadovo skyriuje „Apskaitos politikos keitimas“. 

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, 

metodus ir taisykles. 
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II-4   Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujamasi VSAFAS. Ūkinės operacijos 

ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos 

principus: 

 kaupimo; 

 subjekto; 

 veiklos tęstinumo; 

 periodiškumo; 

 pastovumo; 

 piniginio mato; 

 palyginimo; 

 atsargumo; 

 neutralumo; 

 turinio viršenybės prieš formą. 

Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: 

 Finansinės būklės ataskaita; 

 Veiklos rezultatų ataskaita; 

 Pinigų srautų ataskaita; 

 Aiškinamasis raštas.  

Mokykla sudarydama aiškinamąjį raštą, pateikia visas pastabas, kurios privalomos pagal 6-ąjį 

VSAFAS ir kitų VSAFAS reikalavimus. Pastabos neteikiamos, jeigu finansinėse ataskaitose informacijos 

nėra. 

Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas, pagal finansų ministro nustatytą tvarką. 

Finansinių ataskaitų valiuta – euras. 

II-5   Nematerialusis turtas 

Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 

nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto 

nuvertėjimas“. 

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

turtui pripažinti nustatytus kriterijus. Balanse apskaitomas likutine verte. Nematerialusis turtas pagal pobūdį 

skirstomas į šias pagrindines grupes: 

 Plėtros darbai; 

 Programinė įranga ir jos licencijos; 

 Patentai ir kitos licencijos;  

 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai; 

 Kitas nematerialus turtas.     

Nematerialusis turtas mokykloje yra programinė įranga. Apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina, 

surašoma turto kortelė ir suteikiamas inventorinis numeris. Pradedant naudoti nematerialųjį turtą veikloje 

surašomas perdavimo aktas. Perduoto naudoti NT amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1-os 

dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1-os dienos, kai nebenaudojamas. Amortizacija skaičiuojama 

kiekvieną mėnesį ir pripažįstama veiklos sąnaudomis. Pagal panaudos sutartį gautam NT amortizacija 

neskaičiuojama. Amortizacijos normatyvai patvirtinti mokyklos direktoriaus 2014 m. vasario 10 d. įsakymu 

Nr. VĮ-34. Programiniai įrangai nustatytas 5 metų tarnavimo laikas. 

           Nematerialus turtas mokykloje dar grupuojamas į: 

 Nuosavą; 

 Valdomą  pagal panaudos sutartį. 
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Registruojant NT nurodoma ir pagal detalizuojančius požymius: 

 Valstybės funkciją; 

 Lėšų šaltinį; 

 Programą, kuriai vykdant įsigytas turtas. 

NT registruojamas 1 klasės 11 grupės sąskaitų plano sąskaitose. 

NT turto inventorizacija atliekama kiekvienais metais lapkričio arba gruodžio 1 d. stoviui, remiantis 

teisės aktais, nustatančiais inventorizacijos taisykles ir direktoriaus įsakymu paskirta komisija. NT nurašymo, 

perdavimo, nuvertėjimo 2017 metais mokykloje nebuvo. 

 

II-6   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. 

Ilgalaikis materialusis turtas mokykloje pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes: 

 Pastatai; 

 Mašinos ir įrengimai; 

 Baldai ir kita biuro įranga;  

 Kitas ilgalaikis materialusis turtas. 

 Įsigytas IMT apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje likutine verte, 

minusuojamas nusidėvėjimas. Gavus IMT užvedama kortelė ir suteikiamas inventorinis numeris kiekvienam 

turto vienetui. Arba vienetas gali būti sudarytas iš kelių dalių. IMT apskaitomas 1 klasės 12 grupės sąskaitų 

plano sąskaitose. Registruojant apskaitoje IMT atsižvelgiama ir į detalizuojančius požymius, valstybės 

funkciją, programą, lėšų šaltinį. Mokykloje išnuomoto, nenaudojamo turto nėra. Perduodant naudoti IMT 

nustatomas tarnavimo laikas ir amortizacijos priskaitymas. Normatyvai patvirtinti mokyklos direktoriaus. 

Pastatai – 90 metų, apsaugos įranga – 6 metai, kitos mašinos ir įrengimai – 10 metų, baldai – 10 metų, 

kompiuterinė įranga  – 3 metai, kopijavimo priemonės – 4 metai, muzikos instrumentai – 6 metai ir kita biuro 

įranga – 8 metai. Ilgalaikio materialinio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

metodą. Nusidėvėjęs turtas naudojamas mokykloje, jo vertė – 176395,94 euro. 2017 metais nuvertėjimas 

nebuvo skaičiuotas. 

Ilgalaikio materialinio turto nuvertėjimo, perleidimo nebuvo. 

Ilgalaikio turto inventorizacija atliekama kiekvienų metų 11–12 mėn. 1 dienos stoviui. Inventorizacija 

atlieka mokyklos direktoriaus įsakymu paskirta komisija, pagal turto inventorizavimo taisykles.  

II-7   Biologinis turtas 

Biologinio turto mokykla neturi. 

II-8   Atsargos 

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-

ajame VSAFAS „Atsargos“. 

Atsargos pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes: 

 Medžiagos;   

 Maisto produktai; 

 Ūkinis inventorius. 
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Ūkinis inventorius perduotas naudoti apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje. Medžiagos nurašomos į 

išlaidas jas sunaudojus. Maisto produktai apskaitomi balansinėje sąskaitoje. Atsargos apskaitomos įsigijimo 

savikaina. Nurašant atsargas taikomas FIFO metodas. 

Atsargos registruojamos 201xxxx ir 202xxxx ir 2016xxxx  sąskaitų plano sąskaitose. 

II-9   Finansinis turtas 

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į 

asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto apibrėžimą, 

pateiktą 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 14-ojo VSAFAS „Jungimai ir 

investicijos į asocijuotuosius subjektus“ nuostatas. 

Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 

Ilgalaikio finansinio turto nėra.  

Trumpalaikį turtą sudaro: 

 Išankstiniai apmokėjimai; 

 Pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose; 

 Finansiniai įsipareigojimai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai). 

Trumpalaikiai įsipareigojimai – mokėtinos sumos į biudžetą, tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo 

santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, sukaupti atostoginiai. 

II-10   Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 

Mokykloje nėra. 

II-11   Gautinos sumos 

Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Pagal tikslą VSS gautinos sumos skirstomos:  

 Iš valstybės biudžeto; 

 Iš savivaldybės biudžeto; 

 Iš kitų šaltinių. 

Taip pat skirstoma: sumos nepiniginiam  turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Gautinos sumos pripažįstamos, kai pateikiama paraiška ir ji patvirtinama savivaldybės. Kai gaunamas 

finansavimas gautinos sumos perkeliamos į gautas finansavimo sumas. Gautinos finansavimo sumos 

apskaitoje registruojamos kaip turtas ir kaip finansavimo sumos. 

II-12   Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Mokykloje pinigai gaunami iš savivaldybės veiklai 

vykdyti. Iš soc. paramos skyriaus – nemokamam maitinimui organizuoti. Iš savivaldybės – moksleivių 

kelionės išlaidoms kompensuoti. Iš darbo biržos – projektams vykdyti. Iš valstybės biudžeto – krepšelio lėšos. 

Iš apskrities – spec. klasių finansavimui ir iš  kitų šaltinių. 

II-13   Finansavimo sumos 

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

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. 
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Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto bei iš kitų šaltinių gauti arba 

gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas mokyklos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. 

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

išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. 

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

 Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti; 

 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumoms nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą turtą. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais 

laikotarpiais kada padaromos sąnaudos. Finansavimo sumos apskaitomos 4 klasės sąskaitų plano sąskaitose: 

41xxxxx gautinos, 42xxxx1 gautos ir 42xxxx2 panaudotos, 42xxxx3 perduotos. 

Mokyklos uždirbtos pajamos pervedamos į biudžetą ir vėliau jos susigrąžinamos, bet nepripažįstamos 

finansavimo sumomis. 

Finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam turtui ir atsargoms įsigyti finansavimo 

pajamomis pripažįstama ta dalis, kiek turto nudėvima ar atsargų nurašoma. 

II-14   Finansiniai įsipareigojimai 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma 

(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. 

Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Trumpalaikiams 

finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

 Mokėjimai į biudžetą (gavus mokėjimus iš mokėtųjų mažinamos sukauptos ir 

registruojamos pervestinos); 

 Tiekėjams mokėtinos sumos (pagal sąskaitas faktūras už einamą mėn. iki kito mėn.10 

dienos). 

 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (pagal kiekvieno mėnesio darbo užmokesčio 

apskaičiavimo žiniaraštį); 

 Sukauptas mokėtinas sumas (sukauptų sumų pažymos). 

II-15   Atidėjiniai 

Nėra. 

II-16   Finansinė nuoma (lizingas) 

Mokykloje nėra. 

II-17   Pajamos 

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-

ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog VSS gaus su sandoriu 

susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias 

sąnaudas.  
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Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra 

uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo 

momento. 

Pajamos skirstomos gaunamos iš pagrindinės veiklos ir iš kitos veiklos. Mokykla pajamas gauna iš 

pagrindinės veiklos. Valgykla priklauso mokyklai. Mokykla gauna pinigus už parduotas prekes, kurioms 

dedamas 50 procentų antkainis, kuris ir laikomas mokyklos pajamomis. Pajamos pervedamos į biudžetą ir 

susigrąžinamos. Bet finansavimo sumoms nepriskiriamos. Visos pajamos naudojamos darbuotojų darbo 

užmokesčiui, kadangi iš savivaldybės nėra skirta etatų valgyklos darbuotojoms. Parduotų prekių pajamų 

įplaukos naudojamos išlaidoms pagal specialiąsias programas finansuoti, rodomos pajamos iš kitos veiklos. 

Pajamų operacijos registruojamos kaip gautinos, pervestinos, gautos. Visos su pajamomis susijusios 

operacijos registruojamos 7 klasės sąskaitose ir VRA pagal finansavimo pajamų šaltinius. 

Metų gale 7 klasės sąskaitos keliamos į 31xxxxx sąskaitą.   

II-18   Sąnaudos 

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos”. Sąnaudų, 

susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių 

straipsnių 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. Tais atvejais, 

kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir 

jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis 

tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Sąnaudos registruojamos pagal sąskaitas faktūras, avansines apyskaitas. Darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pagal to mėnesio darbo 

užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščius. Metų gale tikslinama sukaupiama suma atostogoms apmokėti, kuri 

registruojama kaip sąnaudos. Jos apskaitomos taip pat 6951xxx sąskaitoje ir sukauptose.    

Visos sąnaudos rodomos VRA pagrindinės veiklos sąnaudose ir grupuojamos: 

 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos; 

 Nusidėvėjimo sąnaudos; 

 Komunalinių paslaugų ir ryšių; 

 Kvalifikacijos kėlimo‘ 

 Paprasto remonto ir eksploatavimo; 

 Sunaudotų atsargų savikaina; 

 Kitų paslaugų. 

Pasibaigus metams 8 klasės sąskaitų likučiai keliami į 31xxxx sąskaitą.   

II-19   Sandoriai užsienio valiuta 

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio 

valiuta”. 

Mokykla sandorių užsienio valiuta neatlieka. 

II-20   Turto nuvertėjimas 

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-

ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas” ir 

Inventorizavimo tvarkos apraše.  
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II-21   Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS 

„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“. 

Mokykla nėra užregistravusi neapibrėžtų įsipareigojimų. Neapibrėžto turto nėra. 

II-22   Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ne vėliau kaip iki kitų FM nustatytos datos. 

Jei finansinių ataskaitų rinkinys bus grąžintas pataisyti, tuomet mokykla aiškinamajame rašte turi 

nurodyti priežastį, dėl ko buvo buvo grąžinta ir kokie pataisymai buvo atlikti. Koreguojantys įvykiai parodomi 

FBA, VRA ir pinigų srautų ataskaitoje. Nekoreguojantys įvykiai aprašomi aiškinamajame rašte, jei jie yra 

reikšmingi.  

II-23   Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., 

dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). 

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos 

principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame 

rašte. 7 klasės sąskaitos ir 8 klasės sąskaitos keliamos į 31 ir uždaromos. Gautos finansavimo sumos 

uždaromos su panaudotomis. 

II-24   Informacijos pagal segmentus pateikimas 

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame 

VSAFAS „Segmentai“. 

Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai – VSS veiklos dalys pagal vykdomas valstybės 

funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.  

Mokyklos pagrindinis segmentas yra švietimas. Kelionės išlaidos, valstybės lėšos nemokamam 

maitinimui yra socialinis segmentas. 

II-25   Apskaitos politikos keitimas 

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti 

skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos 

rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo. 

II-26   Apskaitinių įverčių keitimas 

Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir 

įsipareigojimų vertei nustatyti. 
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II-27   Apskaitos klaidų taisymas 

„Apskaitos  politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ yra 7-ajame VSAFAS. 

Jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje ir toje pačioje 

veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija. 

 Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir veiklos rezultatų 

ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Informacija 

pateikiama aiškinamajame rašte. Mokyklos politikoje esminė klaida yra nustatyta. 

 

 

III.  PASTABOS 

III-1   Nematerialusis turtas 

Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo laiko 

nematerialiajam turtui: 

Nėra. 

Pateikiama forma apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2017 metus pagal 13-to 

standarto 1 priedą. 

Nematerialiojo turto vertė 2017-12-31 yra 28990,40 Eur, nusidėvėjimas 28990,40 Eur, likutinė vertė 

0,00 Eur. 

13-ojo VSAFAS priedas Nr. 1.  

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinės vertės nėra. 

 

            Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar 

pasigaminimo savikainą sudaro:   

 

 

 

 

                                                                    

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto nėra. 

NAUJO NEMATERIALIOJO TURTO, ĮSIGYTO PERDUOTI ir parduoti nėra. 
Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto atidavimo momentu 

nebuvo.             

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto nėra.  

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai: 

Nebuvo. 

Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant nematerialiojo turto atsiperkamąsias vertes per ataskaitinį 

laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė nematerialiojo turto atsiperkamoji vertė, taip pat 

tokių keitimų priežastys: 

Nebuvo. 

III-2   Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikio turto vertė mokykloje 2017-12-31 yra 2307411,99 Eur. Priskaitytas nusidėvėjimas – 

837961,12 Eur, nuvertėjimas – 246805,95 Eur. Likutinė vertė – 1222644,92 Eur. Per metus nemokamai gauta 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

nėra nėra 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

28990,40 26047,77 
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literatūra: bibliotekos fondai – 51,27 Eur, literatūra iš spausdinių (Vr raidės) – 1546,86 Eur. Skirta valstybės 

lėšų 9000 eurų. Nurašyta bibliotekos fondų už 197,76 Eur. 12-asis VSAFO priedas. Bibliotekos fondai – 

42154,57 Eur. 

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir 

pasigaminimo savikaina:  

 

  

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija nėra.                                                                       

Nebenaudojamas veikloje materialiojo turtas yra buvęs „Verdenės“ mokyklos pastatas.  

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje  nėra.  

Informacija apie IMT balansinės vertės IMT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 

pagal 12-ojo VSAFO 1 priede nustatytą formą. 

Mokykloje yra visiškai nudėvėto turto, bet naudojamo veikloje. Visiškai nudėvėtas IMT sudaro 

176395,94 Eur. Iš viso turto yra už 2307411,99 Eur. 

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir užstatyto turto nėra. 

Buvęs „Verdenės“ mokyklos pastatas ugdymo veiklai nenaudojamas. Pagal finansinės nuomos 

(lizingo) sutartis įsigyto turto nėra.  
Mokykla turi ilgalaikio turto gauto pagal panaudos sutartis, priimto saugoti  apskaitomo užbalansinėje 

sąskaitoje, sumoje už 218774,37 Eur, t. t.,  žemė – 207000 Eur, iš ne VSS – 715,67 Eur. 

  

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai: 

Nėra. Nuvertėjimas neskaičiuotas. 

 

Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamąsias vertes per 

ataskaitinį laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė ilgalaikio materialiojo turto 

atsiperkamoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys: 

Nėra. 

III-3    Finansinis turtas 

6-asis VSAFAS (5 priedas). Mokykla nepildo. 

17-asis VSAFAS (4 priedas, 5 priedas, 6 priedas). Mokykla nepildo. 

17-asis VSAFAS (8 priedas), nėra. 

Kredito rizika: 

Nėra. 

 

Palūkanų normos rizika: 

Nėra. 

 

Likvidavimo rizika: 

Nėra. 

 

Užsienio valiutos rizika: 

Nėra. 

 

Kitos rizikos: 

Nėra. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

 176395,94 167668,53 
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Suteiktos paskolos: mokykloje nėra.  

III-4   Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 

Biologinio turto mokykla neturi. 

16-asis VSAFAS (2, 3, 4 priedai). Mokykla nepildo. 

III-5   Atsargos 

Likutis metų pradžiai – 1025,80 Eur, maisto prekės. Įsigyta turto už 105870,82 Eur.  Iš programos 

„Vaisiai ir pienas vaikams“ –  9044,33 Eur, parama – 81,38 Eur, nemokamai gauta iš savivaldybės ir kitų 

šaltinių už 2554,98 Eur. Sunaudota veikloje už 104937,84 Eur, iškelta į ilgalaikį turtą – 1546,86 Eur. Maisto 

prekių likutis metų pabaigai – 411,92  Eur. Atsargose apskaitoma ir  nemokamo maitinimo lėšos maisto 

prekėms įsigyti – 31368,55 Eur. Pergrupavime literatūra iš valstybės lėšų – 1546,86 Eur. Atsargos 

apskaitomos balansinėje sąskaitoje, ūkinis inventorius atiduotas naudoti užbalansio sąskaitoje. Informacija 

apie atsargų vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedą.  

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.   

Apskaitoje buvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas dėl šių aplinkybių ir / ar ūkinių įvykių: 

Nebuvo. 

  

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 

detalizavimas: 

Prie atsargų priskiriamos ir maisto prekės, skirtos nemokamam maitinimui organizuoti. Per 2017 

metus 31368,55 Eur, krepšelio lėšų už 21525 Eur, aplinkos lėšų 5900 Eur, maisto prekės (valgyklos) – 

22125,94 Eur, parama vaikams (vaisiai ir pienas) – 9044,33 Eur, V raidės – 8700 Eur, projektų lėšos – 200 

Eur  ir viešųjų prog. – 32,86 Eur. Lėšų panaudojimas padidėjęs atsargoms, nes iš finansavimo skirta daugiau 

asignavimų inventoriui atnaujinti. 

III-6   Išankstiniai apmokėjimai 

6-asis VSAFAS (6 priedas), nėra. 

III-7   Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

17-asis VSAFAS (8 priedas). Pinigų likutis – 14420,99 Eur banko pavedimų sąskaitoje. T. y. 2 

procentų lėšos, paramos ir nuomos lėšos. 

III-8   Finansavimo sumos 

20 stand. 4 priedas.  

 

FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS: 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo sumos 

Finansavimo 

sumos 

(gautos), 

išskyrus 

neatlyginamai 

gautą turtą 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

panaudojimo 

savo veikloje 

 

Grąžinimai 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 

1. Iš valstybės biudžeto: likutis pradžiai  

204522,56 Eur (turtas)                   Iš viso:                  

1184203,46 -1181798,17    208603,51 
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 T. T. GAUTA:  mokinio krepšelio lėšos 978975,00 -1000500    

 Ilgalaikio turto įsigijimui 8000,00  -2000,00  

 Atsargoms 21525,00 -2453,02   

 Socialinė parama (nemokamo maitinimo) 31368,55  -31368,55   

 Nusidėvėjimas    -6141,69   

 Apskrities lėšos spec. klasėms 77700,00 -86600,00    

 Ilgalaikiam turtui įsigyti 3000,00    

 Atsargoms 8900,00    

 Viešieji darbai  900,00  -900,00   

 MMA didinimui lėšos 1000,00 -1000,00   

 Pedagogų DU papildomai 52700,00 -52700,00   

 NEC 134,91 -134,91   

2. Iš savivaldybės biudžeto: likutis pradžiai 

562512,02 Eur                               Iš viso: 

247626,93 -256260,66   553878,29 

 T. T. aplinkai finansuoti 240580,29 -240580,29   

 Soc. parama pinigais (kel. išlaidų komp.) 946,64 -946,64   

 Biudžeto lėšos atsargoms 5900,00 -6313,78   

 Kitos lėšos (projektų) 200,00 -200,00   

 Nusidėvėjimas  -8219,95   

3. Iš kitų šaltinių: likutis pradžiai  19981,59 

Eur                                                 Iš viso: 

5861,79 -14485,16   20961,38 

 T. T. 2 %   4220,82 -2513,34   

 Nusidėvėjimas   -913,35   

 Spec. ATĮ projektas 110,00 -110,0    

 Praktikos lėšos 72,24 -72,24   

 Vaisių ir pieno programa  -9044,33   

 Paramos lėšos 159,14 -81,38   

 Darbo birža 1299,59 -1299,59   

 Literatūra  -136,73   

 Mokymo priemonės  -314,20   

4. ES lėšos: likutis pradžiai 459615,65 Eur    

                                                       Iš viso: 

  -7705,58  451910,07 

 Turtas nemokamai, bei pergrupuojant      

 Dokumentai       

 Planšetiniai komp.       

 Literatūra        

 Nusidėvėjimas  -7705,58   

 Iš viso gauta ir panaudota: 1437692,18 -1460249,57 -2000,00   1235353,25 

Likutis finansavimo sumų buvo metų pradžiai 1246631,82 Eur.  

Neatlygintinai gautas turtas: valstybės lėšos iš savivaldybės perduotas 2104,05 Eur, Mažvydo 

bibliotekos – 24,75 Eur. Iš viso: 2128,80 Eur. 

ES lėšos ir iš biudžeto lėšų – 0,00 Eur. 

Iš kitų šaltinių: bibliotekos fondai – 26,52 Eur, literatūra nemokamai – 136,73 Eur, parama – 81,38 

Eur, vaisių programa – 9044,33 Eur, iš bendruomenės – 314,20 Eur. Iš viso: 9603,16 Eur. Bendra suma –

11731,96 Eur. 

 Pergrupavimai: savivaldybės lėšos medikamentams iš atsargų į kitas – 153,00 Eur, projektų lėšos iš 

kitų į prekes – 200 Eur. Iš viso: ± 353,00 Eur. 
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Valstybės lėšos: nemokamas maitinimas iš kitų į prekes – 31368,55 Eur, viešųjų iš kitų į prekes – 

32,86 Eur, Vr spec. klasių finansavimas, medikamentai – 10,00 Eur ir 1546,86 Eur spec. klasių lėšomis pirkta 

literatūra. 1546,86 Eur į bibliotekos fondus. Iš viso +1546,86 Eur. 

Iš viso pergrupavimo: +1546,86 Eur. 

III-9   Įsipareigojimai 

Informacija pateikta 17-ojo VSAFO 12 priede. 

  

Sukaupta atostoginių – 70829,77 Eur.                             

Elektros tinklai – 181,75 Eur.                             

Šildymas – 1380,84 Eur.                               

Vanduo – 5,19 Eur.                             

Ryšiai  – 6,33 Eur.                             

Maisto prekės – 772,37 Eur.                             

Iš viso – 73176,25 Eur.                             

III-10   Gautinos sumos  

Gautinos sumos sukauptos, iš viso – 74799,73 Eur.                             

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės – 74748,98 Eur, t. y. sukaupti atostoginiai, įsiskolinimams 

dengti. 

Atostogų rezervas – 70829,77 Eur, kreditorinis įsiskolinimas – 1574,11 Eur, valgyklos pajamos, 

negrąžintos – 2345,10 Eur. Už paslaugą iš Aukštaitijos krepšinio mokyklos – 50,75 Eur. 

Informacija pateikta 17-ojo VSAFO 7 priede. 

17-asis VSAFAS (9 priedas, 10 priedas, 11 priedas, 12 priedas, 13 priedas). Mokykla nepildo. 

18-asis VSAFAS. 

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“, detalizavimas: 

Nėra. 

III-11   Grynasis turtas 

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ VI. 23–24 p. 

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai: Pateikta 4-ojo VSAFO 1-me priede. 

Priedas. Praeitų metų – 1449,45 Eur, einamųjų metų – 2353,11 Eur. Iš viso pabaigoje – 3802,56 Eur. 

III-12   Kitos pajamos 

Nėra. 

10-asis VSAFAS (2 priedas). 

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“, 41.3–43 p. 

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš teikiamų valgyklos paslaugų ir patalpų nuomos: 

 

 

 

 

 

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas: 

Pajamos: 22125,94 Eur gauta iš valgyklos, iš antkainio 9304,48 Eur ir 2498,13 Eur iš patalpų nuomos. 

Iš viso: 33928,55 Eur. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

33928,55 30641,77 
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III-13   Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 

11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ IV.19 p. 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: 

Eil. 

Nr. 
Darbo santykių rūšis 

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.) 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Etatų sąraše nurodyti 

darbuotojai 

-984697,31 -916664,79 -301247,96 -283245,83 136 130 

2. Kiti darbuotojai, 

kurie teikė paslaugas 

ir atliko darbus pagal 

kitas nei darbo 

sutartis, savo 

ekonomine prasme 

atitinkančias darbo 

santykių esmę (t. y. 

dirbantiems pagal 

terminuotas, 

autorines ir panašias 

darbo sutartis) 

-1654,24 -2450,68 -512,49 -759,23 2 2 

3. Iš viso: -986351,55 -919115,47 -301760,45 -284005,06 138 132 
 

Darbo užmokesčio sąnaudos didėja dėl spec. klasių skaičiaus didėjimo ir tuo pačiu didėja 

specialistų teikiančių pagalbą spec. klasių mokiniams skaičius. 

 

III-14   Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 
 

6-asis VSAFAS (4 priedas)      

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“. Nėra. 

III-15   Sandoriai užsienio valiuta 

21-asis VSAFAS (1 priedas). Mokykloje nėra.  

III-16   Segmentai 

Mokyklos veikla švietimas, kelionės išlaidos, nemokamas maitinimas –socialinės ,viešieji darbai –

ekonomikos veiklai. 

III-17   Nuosavybės metodo taikymo įtaka 

14 stand. (1 priedas). Nėra. 

 

III-18   Finansinė nuoma (lizingas) 

Mokykloje nėra.   
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Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data: 

2018 m. kovo 20 dieną 

 

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas 

teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui: 

 

 

Atlikti pataisymai: 

 

 

Pakartotinio pateikimo data: 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Alfredas Paberžis 

_______________________________________________            ____________     ____________________ 
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas                    (parašas)                    (vardas, pavardė) 

 

 

 


