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2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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2 Apskaitos politika  
 

1 Finansinių ataskaitų forma  
Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų 
VSAFAS reikalavimų nėra.

 

2 Finansinių ataskaitų valiuta  
Nuo euro įvedimo Lietuvoje dienos, t.y. nuo 2015 metų sausio 1d. įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi 
naudojant LR piniginį vienetą - eurą.

 

3 Nematerialusis turtas  
Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.  
Įstaigos nematerialusis turtas - programinė įranga, kuriai patvirtintas 1 metų naudingo tarnavimo laikas.  
Nematerialiajam turtui amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.  

4 Ilgalaikis materialusis turtas  
Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne 
mažesnė nei 500 Eur.

 

Patvirtinta ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė - 0,00 Eur.  
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.  
Įstaigoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas: negyvenamieji pastatai - 50 m.; 
infrastruktūros ir kt. statiniai, mediniai - 7 m., metaliniai - 15 m., akmens - 20 m.; kt. mašinos ir įrenginiai - 2 m.; baldai ir biuro 
įranga - 3 m.

 

5 Biologinis turtas  
Biologinio turto įstaiga neturi.  

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  
Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus 
ar kitą finansinį turtą.

 

Finansinių įsipareigojimų įstaiga neturi.  
7 Atsargos  

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per 1 metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešoms paslaugoms 
teikti.

 

Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorius, kuris yra naudojamas daugiau nei 1 kartą ir kurio įsigijimo savikaina 
mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę.

 

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - 
įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

 

Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.  
8 Finansavimo sumos  

Įstaigos apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į: finansavimo sumos iš valstybės biudžeto; finansavimo sumos iš 
savivaldybės biudžeto; finansavimo sumos iš kitų šaltinių (paramos lėšos).

 

9 Atidėjiniai  
Įstaiga atidėjinių neformuoja  

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  
Turto naudojamo pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įstaiga neturi.  

11 Segmentai  
Įstaigos segmentas pagal valstybės funkcijas - švietimas (09.01.01.01).  

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  
Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų įstaiga neturi.  

13 Kitos pajamos  
Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos tai pajamos už paslaugas švietimo įstaigose (mitybos ir ugdymo paslaugos).  

14 Sąnaudos  
Sąnaudos įstaigos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.

 

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  
Skolinimosi išlaidų įstaiga neturi.  

16 Operacijos užsienio valiuta  
Operacijų užsienio valiuta 2016 metais nebuvo.  

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  
Straipsnių tarpusavio užskaitų įstaigos apskaitoje nėra  

18 Kiti apskaitos principai  
Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 
VSAFAS: subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; kaupimo; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio 
viršenybės prieš formą.

 

 
Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose 
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.


