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2 Apskaitos politika  
 

1 Finansinių ataskaitų forma  
Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal VSAFAS, taikomus biudžetinei įstaigai.  

2 Finansinių ataskaitų valiuta  
Lietuvos Respuplikos piniginis vienetas - euras.  

3 Nematerialusis turtas  
Turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.  
Turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu 
metodu.  

Įstaigoje yra nemat.turto grupė: programinė įranga. Nustatytas 3 metų tarnavimo laikas.  
Turtas nurašomas jei jį perlaidžiam arba šis turtas neatitinka nemat. turto pripažinimo kriterijų.  
Įstaigoje yra nemat.turto - programinė įranga, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau naudojama veikloje.  

4 Ilgalaikis materialusis turtas  
Registruojamas įsigijimo savikaina. Patvirtinti ilg.turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai: muzikos instrumentai - 10m, 
kompiuteriai ir komp.įranga - 4m., baldai - 7 m., kita biuro įranga - 5 m.

 

Nusidėvėjimas skaič. taikant tiesinį metodą pagal ilg. turto nusidėvėjimo normatyvus.  
Nurašomas, kai jis perleidžiamas, pripažintas nereikalingu, netinkamu naudoti, yra prarandamas.  
Turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai prįpažįstami esminiu turto pagerinimu, jei prailgina tarnavimo laiką, jo nauding. 
sąvybes.  

Įstaigoje yra turto (muzikos instrumentai ir. kt.), kuris visiškai amort.,tačiau naudojamas.  
5 Biologinis turtas  

 
6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  

Įstaigos finansinį turtą sudaro pinigai ir gautinos sumos. Įstaiga turi tik trumpalaikes gautinas sumas.  
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina.  
Įstaiga turi tik trumpalaikius finansinius įsipareigojimus.  

7 Atsargos  
Įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja veikloje. Taip pat ūkinis inventorius, kuris naudojamas 
daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą min.ilg.turto vertę. 

 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.  
Kanceliarinės prekės, ūkinis inventorius, ūkinės medžiagos, kitos atsargos nurašomos  iš karto pagal patvirtintą apskaitos vidaus 
tvarkos aprašą.  

Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.  
8 Finansavimo sumos  

Iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti ar gautini pinigai arba kitas 
turtas, skirtas mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti.

 

Finansavimo pajamos pripažįstamos tada kai patiriamos sąnaudos, kurios dengiamos iš fin.sumų.  
9 Atidėjiniai  

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ir kad jam 
įvygdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta.

 

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  
 

11 Segmentai  
Įsaigos vykdoma valstybės funkcija neformalus vaikų švietimas, neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas.  
Įstaigos veiklos segmentai: darbo užmokesčio ir soc. draudimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos, komunalinių pasalaugų ir ryšių, 
kvalifikacijos, komandiruočių, prekių, kitų paslaugų.  

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  
 

13 Kitos pajamos  
Mokyklos pagrindinės veiklos kitos pajamos yra apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas: tėvų įmokos už ugdymą, 
mokestis už dalyvavimą rengiamuose konkursuose, festivaliuose, meistriškumo pamokose. 

 

Kitos veiklos pajamos pripažįstamos kai tikėtina kai įstaiga gaus ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti su pajamų 
uždirbimu susijusias sąnaudas.  

14 Sąnaudos  
Pripažįstamos kaupimo principu tada kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to ar už jas apmokėta.  
Sąnaudos pripažįstamos tame ataskait. laikotarpyje kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos.  
Grupės: pagrindinės veiklos, kitos veiklos sąnaudos.  

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  
 

16 Operacijos užsienio valiuta  
 

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  
Įstaigos turtas ir įsipareigojimai apskaitomi atskirai.  
Turto ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita daroma tik tada, kai tai numatyta VSAFAS.  

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.


