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AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO

I.

BENDROJI DALIS

1.1. Ignalinos ,,Šaltinėlio“ mokykla (toliau- mokykla) bendrosios paskirties
ugdymo institucija vaikams ir specialiojo ugdymo institucija vaikams ir jaunuoliams su
kompleksine negalia.
1.2. Mokyklos adresas – Vasario 16-osios g. 39, Ignalina. Įstaigos kodas –
191847216. pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Ignalinos“ Šaltinėlio“ mokykla turi du
skyrius, tai Vidiškių skyrius kurio adresas Melioratorių g. 8, Vidiškių kaimas, ir Didžiasalio
skyrius- Dumblio g. 7 Didžiasalio kaimas.
1.3. Mokykla ,,Šaltinėlis“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros
įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Ignalinos rajono savivaldybės
tarybos sprendimais, Ignalinos rajono savivaldybės mero potvarkiais, Ignalinos rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais.
1.4. Mokykloje „Šaltinėlis“ yra 19 grupių, lanko 308 vaikas, dirba 96 darbuotojų.
II.

APSKAITOS POLITIKA

2.1. 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 pirmajame
VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pakeitimas“.
2.2. Ilgalaikis nematerialus turtas.
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Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą
sąvoką ir neįtareliam turtui nustatytus kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas
įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo
laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
Išankstiniai

apmokėjimai

už

nematerialųjį

turtą

apskaitoje

registruojami

nematerialiojo turto sąskaitose.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą
nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma
patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis
turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas jei jis yra.
Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei
tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti,
nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.
Nematerialiojo turto naudingo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir
patvirtinti mokyklos direktoriaus įsakymu.
Nematerialus turtas, skirtas naudoti mokyklos veikloje ilgiau nei vienerius metus, apskaitoje
pripažįstamas nematerialiuoju turtu, jei atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:
1. pagrįstai tikėtina, kad mokykla iš turto ateityje gaus ekonominės naudos;
2. turto įsigijimo savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės.
Nematerialiuoju turtu laikoma programinė įranga.
2.3 Ilgalaikis materialusis turtas
Mokykloje materialus turtas priskiriamas ilgalaikiam jeigu atitinka šiuos požymius:
a ) naudojamas ilgiau nei vienerius metus;
b) galima nustatyti turto įsigijimo savikainą;
c) įsigijimo savikaina ne mažesnė už 1000,00 Lt.
Mokykloje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai
proporcingas metodas;
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma mokykloje priskiriama veiklos
sąnaudoms kiekvieną ataskaitinį laikotarpį.
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Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes,
nustatytas VSAFAS.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, įsigijimo savikaina. Po pirminio
pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse
ataskaitose rodomos įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis
yra sumą. Likvidacinė vertė – 0.
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose
ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma
patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis
materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas jei jis yra.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąją
verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai
nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.
Mokykloje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai
proporcingas (tiesinis) metodas pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus
patvirtintus mokyklos direktoriaus įsakymu.
Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir
patvirtinti mokyklos direktoriaus įsakymu.
2.4 Atsargos
Atsargomis laikomas mokyklos trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms
uždirbti bei mokyklos ūkinei veiklai vykdyti per vienerius metus.
Mokyklos apskaitoje atsargos registruojamos įsigijimo savikaina. Į atsargų įsigijimo
savikainą įskaitomas atsargų

pirkimo PVM

Atsargomis mokykloje laikomas

trumpalaikis turtas .
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat
apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų
sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma
nebalansinėse sąskaitose.
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2.5 Gautinos sumos
Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus iš savivaldybės biudžeto ,iš kitų
šaltinių ar iš kitos įmonės už suteiktas paslaugas.
Išankstiniai apmokėjimas už nefinansinį turtą nepriskiriami gautinoms sumoms.
2.6 Įsipareigojimai
Mokyklos apskaitoje įsipareigojimai grupuojami pagal jų privalomumą įvykdyti:
1) ilgalaikiai įsipareigojimai-kuriuos mokykla turės įvykdyti vėliau nei per vienerius
metus.
2) trumpalaikiai-tie, kurie būtų įvykdyti per 12 mėnesių.
2.7 Pajamos
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Mokykloje gaunamos
pajamos už suteiktas paslaugas ir turto naudojimo pajamos (pagal nuomos sutartis).
2.8 Finansavimo sumos
Finansavimo sumos tai mokyklos gauti pinigai iš savivaldybės biudžeto, bei iš kitų
šaltinių gauti pinigai, skirti nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti.
Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai.
Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse
atvaizduojamos kaip įsipareigojimai.
Pajamomis laikomas tik mokyklos ekonominės naudos padidėjimas, pasireiškiantis
turto padidėjimu arba įsipareigojimų sumažėjimu.
Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos kadangi tai nėra
mokyklos-darželio gaunama ekonominė nauda.
2.9 Sąnaudos
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.
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta ar mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.
2.10. Turto nuvertėjimas
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo
požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių.
Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri
palyginama su turto balansine verte.
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Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,
perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų
tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma
nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.
2.11. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos
apie mokyklos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys
įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi
finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai,
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.
2.12.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. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų
finansinius rezultatus.

Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant

ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.
2.13. Apskaitos politikos keitimas
Mokykla pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų
galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo
reikia mokyklos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi
tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų
atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo
apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas
finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika
taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra
pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.
2.14. Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis
buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.
Mokyklos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų
ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu
laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su
apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.
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2.15. Apskaitos klaidų taisymas
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos parėjusių
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos
vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis
išraiškomis yra didesnė nei 0,025 procento turto vertės.

III.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr.1 Nematerialusis turtas
1. Mokykla turi šias nematerialaus turto grupes: programinė įranga. Nustatytas programinei
įrangai 2 metų tarnavimo laikas.
2. Pateikiama

informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes

pasikeitimą per 2013m pagal 13 –to standarto 1 priede nustatytą formą. Nematerialiojo turto apskaitoje
nėra turto nuvertėjimo.
Mokykloje nematerialaus turtas yra visiškai amortizuotas.
3.Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams
nematerialaus turto nėra.
Pastaba Nr.2 Ilgalaikis materialusis turtas
4. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta apskaitos vadove ataskaitiniais
metais nebuvo pakeista.
5. Mokykloje yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingumo tarnavimo laikas:

EIL.

ILGALAIKIO TURTO GRUPĖS

ILGALAIKIO TURTO
NUSIDĖVĖJIMO NORMATYVAI
(METAIS)
115

1.

KAPITALINIAI MŪRINIAI PASTATAI

2.

KITI STATINIAI

18

3.

LENGVIEJI AUTOMOBILIAI

7

4.

BALDAI

8

5.

KOMPIUTERIAI IR JŲ ĮRANGA

4

6.

6

7.

KOPIJAVIMO IR DOKUMENTŲ
DAUGINIMO PRIEMONĖS
KITA BIURO ĮRANGA

8.

ŪKINIS INVENTORIUS IR KITI REIKMENYS

7

9.

KITAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS
TURTAS

6

7

6. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitini
laikotarpį pateikta 12 standarto 1 priedo nustatytoje

formoje.

Mokykla 2013 metais įsigijo :

kompiuterinės įrangos – 15800 Lt, kito IMT turto – 6750 Lt, nebaigtos statybos darbų -814586 Lt
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7. Mokykloje yra IMT kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio
turto įsigijimo savikaina yra 120756 Lt, tame skaičiuje:
 baldai-21717,00 L t
 kompiuterinė įranga- 28172,00Lt
 kita biuro įranga – 2117,00 Lt
 kitas ilgalaikis materialusis turtas- 65750,00Lt
Materialaus turto amortizacijos sąnaudos 105893,00Lt yra apskaitytos veiklos sąnaudose 2013 metų
veiklos rezultatų ataskaitoje
8. Turto ,kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymo garantija mokykloje darželyje nėra.
9. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas mokyklos
veikloje nėra.
10. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms
iš nuomos taip pat nėra.
11. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos
(lizingo)sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.
12. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.
13. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.
14. Mokykla neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų

ar

nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.
15. Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.
16.Nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitoma rekonstruojamo turto darbų sumos. Jas
daugiausia sudaro sumos iš ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdymo.
Pastaba Nr.3 Atsargos
17. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 8 –ojo
standarto 1 priede.
Atsargų likutį ataskaitinių metų pabaigoje sudaro 159621,00Lt, tame skaičiuje:
 Ūkinis inventorius sandėlyje -139635 Lt
 Maisto produktai- 1853 Lt
 Degalai -167 Lt
Pastaba Nr.4 Finansavimo sumos
18. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per
ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 20 –ojo standarto 4 priede.
Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas piniginėms lėšoms yra 972902 Lt, tame skaičiuje:
 Mokinio krepšeliui 940600 Lt
 Projektams- 19884Lt
 Lėšos nemokamam mokinių maitinimui-12416Lt
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Iš

savivaldybės

biudžeto

gautas finansavimas piniginėms lėšoms yra 1665027 Lt,

didžiąją dalį gauto finansavimo piniginėms lėšoms gauta iš savivaldybės biudžeto - 1555500,00Lt
įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, paslaugoms apmokėti. Iš savivaldybės
biudžeto gauta 109527 Lt projektams įgyvendinti.
Pagal Ignalinos rajono savivaldybės administracijos raštą padidinta Didžiasalio skyriaus
pastato vertė 560713,00Lt
Iš Europos Sąjungos gautas finansavimas -879057Lt.Tai sudaro projektams įgyvendinti
gautos lėšos.
Iš kitų šaltinių gautas finansavimas- 9139Lt,tame skaičiuje:
 Gauta parama 2%- 5639Lt
 programos- 3500,00Lt

Pastaba Nr.5 Finansavimo sumų likučiai.
19. Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta 20-ojo standarto 5 priede.
Pastaba Nr.6 Kitos pajamos
20. Informacija apie kitas pajamas yra pateikta 10 –ojo standarto 2 priede.
Pagrindinės veiklos kitos pajamas -205689,80Lt , tame skaičiuje:
Už maitinimo paslaugas priskaičiuota -170341 Lt
Už sanitarines ir ugdymo mokesčio paslaugas priskaičiuota – 26925Lt
Pastaba Nr.7 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
21. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 17 –ojo standarto 7
priede.
Gautinas sumos už suteiktas paslaugas (27674 Lt)sudaro sumos priskaičiuotos už maitinimo
paslaugas, 10 Lt mokestis už ugdymo ir sanitarines priemones, pagal panaudos sutartis gautinos
sumos, pervestos spec.lėšos,bet nesusigrąžintos iš biudžeto.
Sukauptas gautinas sumas sudaro 149797 Lt, tame skaičiuje:
Sukauptos kitos pajamos -1426 Lt
Pastaba Nr.8 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
22. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateikta 17 –ojo standarto 8 priede.
Pinigų likutį metų pabaigoje sudaro 601,00 Lt, tame skaičiuje:
 pinigai specialiųjų lėšų banko sąskaitoje-601,00Lt (projektui skirti pinigai)
Pastaba Nr.9 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
23. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta 17 –ojo standarto
12 priede.
Trumpalaikes mokėtinas sumas sudaro 154836,00 Lt, tame skaičiuje:
 tiekėjams mokėtinos sumos -55004,00Lt;
 sukauptos mokėtinos sumos -98406Lt
permoka darbuotojams-1426
Tiekėjams mokėtinose sumose nėra senų skolų. Jas sudaro ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio
skola tiekėjams likutis.
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Sukauptas finansavimo sąnaudas sudaro:
 sukauptos atostoginių sąnaudos -98406,00Lt
Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi.
Pastaba Nr.10 Informacija pagal veiklos segmentus
24.Informacija pagal veiklos segmentus yra pateikta 25 –ajame standarte
Pastaba Nr.11 Informacija apie grynąjį turtą
Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų bei ankstesnių metų perviršis
Einamųjų metų perviršis yra 32995,00Lt
Ankstesnių metų perviršis yra 34992,47Lt
Pastaba Nr.12 Pagrindinės veiklos pajamos, 3-ojo VSAFAS veiklos rezultatų

ataskaita ,tai

finansavimo pajamos patirtos per 2013 metus paskirstytos pagal finansavimo šaltinius.Pagrindinės
veiklos kitos pajamos ,tai priskaičiuota suma už vaikų maitinimą bei ugdymą per 2013 metus.

Pastaba Nr.13 Pagrindinės veiklos sąnaudos , 3 –ojo VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita,tai per
ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos vykdant įstaigoje veiklą.
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