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I. BENDROJI DALIS 

Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir 

antspaudą su įstaigos pavadinimu. Jurbarko ,,Ąžuoliuko“  mokyklos adresas:  

S. Daukanto g. 9, Jurbarkas, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190916111. 

Jurbarko ,,Ąžuoliuko“  mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Jurbarko rajono 

savivaldybės biudžeto, savo veiklą pradėjo 1980 m.  

Jurbarko ,,Ąžuoliuko“  mokyklos savininkė yra savivaldybė. Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ 

mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybė, kuri koordinuoja 

Jurbarko ,,Ąžuoliuko“  mokyklos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Jurbarko 

,,Ąžuoliuko“  mokyklos nuostatus, priima sprendimą dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko“  mokyklos buveinės 

pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

  Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų. 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir  

priešmokyklinis ugdymas. Įstaigoje 2018 m. gruodžio 31 d. veikė 8 ikimokyklinio amžiaus grupės, 

3 priešmokyklinio amžiaus grupės ir 1 specialioji lavinamoji klasė. 

2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius Jurbarko ,,Ąžuoliuko“  mokykloje buvo 57,  

iš jų: 29 pedagoginiai darbuotojai ir 28 – kitas personalas.     

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę Jurbarko ,,Ąžuoliuko“  mokyklos veiklą, įstaigos 

darbuotojai neįžvelgia. 

Jurbarko ,,Ąžuoliuko“  mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

Jurbarko ,,Ąžuoliuko“  mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018  biudžetinius 

metus.  

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo įstatymu 

nuo 2015 m. sausio 1d. buhalterinės apskaitos duomenis liatis perskaičiavo į eurus ir visa 

buhalterinė apskaita vedama eurais. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais. 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. Easnt 

neatitikimams registruojama kaip nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 str.6 d.  

Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. 

Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, 

apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos mokyklos direktoriaus 

2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. T-4 „Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“  mokyklos buhalterinės apskaitos 

vadovo patvirtinimo“. Įstaigos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų 

kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo įstaiga 
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vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS ,,Finansinių ataskaitų 

rinkinio pateikimas“. 

Mokykla nuo 2010 metų sausio 1 d. taiko apskaitos politiką pagal VSAFAS. 

 

Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė 

 

Jurbarko “Ąžuoliuko”mokykla  apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia 

vadovaudamasis teisės aktais: 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS); 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos įstatymu; 

Lietuvos Respublikos pinigų įstatymu; 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu; 

Lietuvos  Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais buhalterinę 

apskaitą. 

 

Nematerialus turtas  

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

ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo  

savikaina. Išlaidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, 

didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad 

patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas esminis 

nematerialiojo turto pagerinimas. 

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami  nematerialiojo turto 

sąskaitose. 

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,  

finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir 

nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.  

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 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, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir 

užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas  

juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam 

turtui įstaiga taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus. 

Nematerialiojo turto apskaitos tvarka, procedūros ir ypatumai nustatyti Nematerialiojo turto 

apskaitos tvarkos apraše. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas  

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 pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas  

VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį.  

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta 

Ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše. 

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes,  
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finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, 

jei jis yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose 

rodomos tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo 

išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame 

VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto 

vertę). 

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, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas 

to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą  

(tiesinį) pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus savivaldybės 

Tarybos. 

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir,  

jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai rodomi atitinkamame veiklos 

rezultatų ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai nustatyti Ilgalaikio 

materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.  

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu  

turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, 

arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo 

turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai 

nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, 

arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų 

vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka  

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytas ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 

kriterijus. 

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdi skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta 

ilgalaikio materialiojo turto Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklos tvarkos apraše. 

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose  

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, 

atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimo suma priskiriama veiklos sąnaudoms kiekvieną mėnesį. 

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto  

naudingo tarnavimo laiką. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Jurbarko 

„Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus 2010 m. kovo 22 d. įsakymu Nr, T-64 „ Dėl Jurbarko 

„Ąžuoliuko“ darželio-mokyklos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių 

normatyvų patvirtinimo“.      
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JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO 

(AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI 

Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) normatyvai 

(metais) 

 NEMATERIALUSIS TURTAS  

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 1 

 MATERIALUSIS TURTAS  

2. Pastatai  

2.1. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, 

betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – 

gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

50 

2.2. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 7 

3.  Infrastruktūros ir kiti statiniai  

3.1. Kiti statiniai 15 

4. Mašinos ir įrenginiai  

4.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai 7 

4.2. Apsaugos įranga 5 

4.3. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 2 

4.4. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 

valdymo įrenginiai ir įranga 

5 

4.5. Kitos mašinos ir įrenginiai 10 

5. Baldai ir biuro įranga  

5.1. Baldai 7 

5.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4 

5.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4 

5.4. Kita biuro įranga 5 

6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  
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Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) normatyvai 

(metais) 

6.1. Scenos meno priemonės 5 

6.2. Muzikos instrumentai 15 

6.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 5 

6.4 Dulkių siurbliai 5 

6.5 Šaldytuvai 5 

6.6. Skalbimo mašinos, gręžimo ir džiovinimo mašinos 5 

6.7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 

 

.Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei 

yra,  nuvertėjimo sumos nurašomos. 

Įstaigoje ilgalaikio turto likvidacinė vertė lygi 0. 

 

Atsargos 

 

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

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o  

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo 

verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,  

įstaiga taiko konkrečių kainų būdą. 

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų  

balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias 

atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti 

sutartys) parduodamos, sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama 

sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios 

paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų 

rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų 

sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė 

apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.  

 

Gautinos sumos 

 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus  

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo 

nuostolius. Gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir gautinų sumų apskaitos ypatumai 

aprašomi Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše. 
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

Pinigus sudaro pinigai  banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios 

investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų 

terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė. 

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos,  

Lietuvos ir užsienio 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 Jurbarko ,,Ąžuoliuko“  mokyklos gautus arba gautinus 

pinigus, ir kitą turtą. 

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumos nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumos 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. Taip pat finansavimo sumoms, skirtoms kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos 

visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

 

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 įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 

19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-

ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. 

Įstaigos visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Prie 

ilgalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: 

ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai; 

ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl įstaigai iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad 

dėl jų baigties įstaiga turės sumokėti priteistas sumas); 

kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: 

ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai; 

ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai; 

mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus; 

mokėtinos subsidijos, dotacijos  ir finansavimo sumos; 

mokėtinos socialinės išmokos; 

grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos; 

tiekėjams mokėtinos sumos; 

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 

sukauptos mokėtinos sumos; 

kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.  

Paskesnio vertinimo metu finansiniai  įsipareigojimai (išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję 

su rinkos kainomis) įvertinami: 

susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;  

iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte; 
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kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

Įstaigoje ilagalaikų įsipareigojimų nėra. 

 

Finansavimo 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 padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant 

visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, nurodoma, kokiai valstybės 

funkcijai ir kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojami 

detalizavimo požymiai arba sukuriamos subsąskaitas. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai įstaiga gali 

patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.  

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Įstaigų pajamomis  

nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama 

ekonominė nauda. Jei įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau 

teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir (arba) socialinės apsaugos 

fondams ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, 

tokios sumos ar jų dalis nėra įstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir 

mokėtinos sumos. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos 

prekės, ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.  

Pajamų apskaitos ypatumai aprašomi Pajamų apskaitos tvarkos apraše, Finansavimo sumų 

apskaitos įstaigose tvarkos apraše ir Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos 

tvarkos apraše. 

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. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos. 

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma. Tais atvejais, kai 

numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, 

sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant apskaičiuotų palūkanų normą. 

Sąnaudos apskaitoje skirstomos: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos,  

finansinės veiklos sąnaudos. 

 

III. PASTABOS 

 

3.1. Nematerialusis turtas  

 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą. 

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse  

ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis 

yra, sumą. 
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Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir  

patvirtinti Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželio-mokyklos direktoriaus 2010 m. kovo 22 d. įsakymu      

Nr. T-64 „Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ darželio-mokyklos ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.  

Ataskaitinio laikotarpio nematerialaus turto likutinė vertė  0 Eur . 

Informacija peteikta 13-ojo VSAFAS 1 priede. (P3 Nematerialusis turtas) 

 

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas (P 4) 

 

Ilgalaikio materialijo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame  

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. T-3 „Dėl Jurbarko 

„Ąžuoliuko“ mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“, trumpai aprašyta šio rašto 

Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. 

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir,  

jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. 

Įstaigoje ilgalaikio turto likvidacinė vertė lygi 0. 

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 12680 Eur t.y. iš savivaldybės 

biudžeto lėšų   (konvekcinė krosnis – 3400 Eur ) ir valstybės biuržeto lėšų ML (skaitmeninis 

pianinas – 3990 Eur, interaktyvios edukacinės grindys – 3300 Eur, akordeonas – 1990 Eur) . 

 Ilgalaikio turto nurašyta už 1520,20 Eur , (1 kompiuteris -579,24 Eur, 1 kompiuteris – 

477,87 Eur, 1 kompiuteris - 463,39 Eur). 

2018 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 312586,89 Eur,  

sukauptas nusidėvėjimas – 192522,09 Eur, likutinė vertė – 109868,44 Eur. 

Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jų 

įsigijimo savikainą sudaro 33721,13 Eur. 

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymo garantija įstaigoje nėra. 

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje 

nėra. 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną neturime. 

Informacija pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede. (P4 Ilgalaikis materialusis turtas). 

 

3.3. Atsargos (P08) 

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

Jurbarko ,,Ąžuoliuko“  mokykla taiko konkrečių kainų būdą. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio  

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse 

sąskaitose. Pagal valstybės turto panaudos sutartis įstaigos užbalansinėjė sąskaitoje apskaitomi du 

planšetiniai kompiuteriai ir išorinis kietasis diskas, kurių bendra įsigijimo vertė sudaro 575,77 Eur 

.Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Finansinės būklės ataskaitoje eilutėje  

„Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius“ sudarė : maisto atsargos – 967,82Eur. 

Informacija pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede . (P8 Atsargos). 

3.4. Piniginis turtas (P11) 

 

Piniginiam turtui priskiriami visi Jurbarko Ąžuoliuko“ mokyklos banke turimi pinigai ir 

pinigų ekvivalentai. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nasionaline valiuta – eurais. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 

banke biudžeto sąskaitoje pinigų likutis – 0 Eur, 
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pavedimų lėšos  -   1619,63 Eur, 

įplaukos už paslaugas (už šlaikymą švietimo ir socialinės paskirties įstaigose)  – 6281,67 Eur. 

sąskaita (projekto lėšos) – 8446,56 Eur 

Informacija pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede . (P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai). 

3.5. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (P09) 

Išankstinių apmokėjimų sumą sudaro apmokėjimas už prenumeratą ir draudimą. 

Informacija pateikta 6 -ojo VSAFAS 6 priede . (P9 išankstiniai apmokėjimai) 

 

3.6. Grynasis turtas (P18) 
 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  perviršį sudaro – 17733,17 Eur -  pajamos už teikiamas 

paslaugas. 

Informacija pateikta pateikta 4 -ojo VSAFAS 1 priede . (Grynojo turto pokyčių 

ataskaita). 

3.7. Finansavimo sumos (P12) 

 

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš valstybės biudžeto 

nepiniginiam turtui įsigyti – 9679,76 Eur , savivaldybės biudžeto – 95585,42 Eur, kitų šaltinių – 

nepiniginiam turtui – 685,10 Eur,  kitoms išlaidos – 10066,19,  ES nepiniginiam turtui-  208,40 Eur. 

Iš viso – 116224,87 Eur. 

Finansavimo sumos iš savivaldybės ir valstybės biudžeto kitoms išlaidoms gautos ir 

panaudotos. 

Informacija pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede ir 5 priede. (P12 Finansavimo sumos). 

 

3.8. Finansiniai įsipareigojimai (P17) 

 

Trumpalaikiai  įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 36455,21 Eur. 

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: 

Tiekėjams mokėtinos sumos – 34,19 Eur. 

Sukaupti atostoginių kaupiniai – 36421,02 Eur. 

Informacija pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede. (P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos). 

 

3.9. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (P10) 

 

Informacija pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede . (P10 Gautinos sumos). 

 

3.10. Kitos pajamos (P21) 

 

Informacija pateikta 10-ojo VSAFAS 2 priede. (P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos 

ir kitos pajamos).   

  

Informacija patekta : 10-ojo VSAFAS 2 priede ir 25-ojo VSAFAS priede „Segmentai“. 

(P2 Informacija pagal segmentus). 

 

 

Direktorė                                                                                      Aušra Baliukynaitė 

 

Vyriausioji buhalterė                         Audronė Stancelienė 


