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PRIE 2011 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

. 

                                               BENDROJI DALIS 

!
Viešojo sektoriaus subjekto (VSS) pavadinimas  Varėnos r. Ž i l inų pagrindinė 

mokykla  

VSS programos pavadinimas   Mokykla yra Varėnos rajono 
savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Mokyklos grupė-bendrojo lavinimo 
mokykla. Mokyklos  tipas-pagrindinė  mokykla.  

VSS buveinės adresas    Žilinų kaimas, Varėnos rajonas  

VSS registracijos  kodas    190109858 

VSS steigėjas     Varėnos rajono taryba, adresas 
Vytauto g. 12, 65184 Varėna. Mokymo forma-dieninė . Pagrindinė veiklos sritis –pagrindinis mokymas, 
kodas -853110 .  

Institucijos misija     Pagrindinis  mokymas. 

 Vidutinis darbuotojų skaičius    2010m.-35     2011m.-35  

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti   17,21  etatai  ir  21,5 pedagoginių normų. 

VSS neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. 

Finansiniai metai     Įstaigos finansiniai metai trunka 12 
mėnesių: pradžia- sausio 1d. –     pabaiga-gruodžio 31 d. 

Rizikos , turinčios įtaką VSS veikla                       Tolesnę įstaigos veiklą gali paveikti 
nepakankamas finansavimas einamoms išlaidoms padengti 

!
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II. APSKAITOS POLITIKA 

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). 

 Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

 Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ,,LABBIS“, sistema kuri 

pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus . Apskaitos duomenys detalizuojami pagal 

šiuos požymius:  

1) valstybės funkciją;  

2) programą;  

3) lėšų šaltinį;  

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;  

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.  

Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas ir įvertinamas , jei jis atitinka nematerialiojo 

turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo įvertinimo nustatytus kriterijus: 

pagristai tikėtina , kad įstaiga ateityje iš turto gaus ekonominės naudos; 

galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą; 



įstaiga gali tuo turtu disponuoti , jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis 

kitiems. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 

įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 

ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

nuvertėjimą, jei jis yra. 

 Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.  

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.  

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas : 

!
Ilgalaikis materialusis turtas 

Eil. Nr. Turto grupė Turto amortizacijos 

normatyvas(metai)

1. Informacijos apdorojimo programos ir 

techninė dokumentacija

1

2. Kitas nematerialusis turtas 2

3. Įsigytos teisės 2



Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 

ir įvertinimo  kriterijus: 

pagristai tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; 

galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą; 

įstaiga gali tuo turtu disponuoti , jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis 

kitiems. 

 Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus 

kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.  

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. 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, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.  

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 

materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki 

turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:  

E i l . 

Nr.

Turto grupės Turto nusidėvėjimo 

normatyvas (metai)

1. Administraciniai pastatai 80-100

2. Mediniai pastatai 40-80



!
Atsargos 

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

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja 

realizavimo verte. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų 

savikainą, Įstaiga taiko FIFO kainų įkainojimo metodą.  

Atsargų sunaudojimas 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. Naudojamo 

inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.  

Finansinis turtas 

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įstaiga gauna arba įgyja teisę gauti 

pinigus ar kitą finansinį  turtą. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo 

savikaina. Įstaiga finansinio turto neturi. 

Gautinos finansavimo sumos 

Gautinas finansavimo sumas apskaitoje galima registruoti tik tada , kai pateikiama paraiška, 

neviršijanti programų sąmatose patvirtintų sumų. .Gautinos finansavimo sumos pirminio 

pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.   

3. Statiniai 15-50

4. Mašinos ir įrengimai 3-15

5. Transporto priemonės 5-15

6. Baldai ir biuro įranga 3-10

7. Kompiuterinė įranga 4-7

8. Ūkinis inventorius 2-10



Finansavimo pajamos 

Finansavimo pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos 

pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Finansavimo sumos , skirtos nematerialiam ir ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti, atsargoms ir 

kitoms išlaidoms pripažįstamos finansavimo pajamomis tuo momentu, kada registruojamos 

sąnaudos. 

Gautos finansavimo sumos 

 Gautos finansavimo sumos įstaigos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai 

gaunamos lėšos į sąskaitą arba gaunamas nepiniginis turtas. Finansavimo sumos –tai gauti 

asignavimai įstaigos veiklai finansuoti. 

Finansiniai įsipareigojimai 

Pirminio pripažinimo metu trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami 

įsigijimo savikaina. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. 

Trumpalaikis įsipareigojimas- tai įsipareigojimas, kuri privaloma įvykdyti per 12 

mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Tai mokėtinos sumos 

susijusios su vykdoma veikla, tiekėjams mokėtinos sumos už paslaugas ir prekes, darbuotojams 

skirta apmokėti darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms ir kitos įmokos  su darbo 

santykiais susijusiems įsipareigojimams, gauti  išankstiniai apmokėjimai ir kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai. 

                                                   Pajamos 

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 Įstaiga gaus su sandoriu susijusią 

ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su 

pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

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. Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už 

kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už 

kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – 

gruodžio 31 d.  

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 šorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto 

balansine verte. 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.  

!
Apskaitinių įverčių keitimas 

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis 

buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių  nuo ataskaitinių finansinių metų 

pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. 

!
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos 

apie Įstaigos 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. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio 

laikotarpio dienos neįvyko. 

Tarpusavio palyginamieji skaičiai ir užskaitos 

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 klaidų taisymas 

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

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 0,5 iki  1 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.  

!
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III.PASTABOS 

1. Mokykla rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.   

Nematerialusis turtas 

2. Varėnos rajono Žilinų pagrindinė mokykla nematerialiojo turto turi už 163,43 Lt . 
Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 
13-ojo VSAFAS ,,Nematerialusis turtas“1 priede nustatyta forma .Visas turtas  nusidėvėjęs.  

Ilgalaikis materialusis turtas 

3.  Mokykloje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingo 
tarnavimo laikas: 

Eil. Nr. Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo 
laikas metais

Administracinis pastatas 83,5

Kompiuteriai, projektoriai 4

Muzikos instrumentai 20

Sporto prietaisai 10

Šaldikliai 10

Elektros įrenginiai 15

Video magnetofonai 8

Automašina 7

Kopijavimo aparatas 5

Televizoriai 9

Baldai 15

Ūkinis inventorius 5



!
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4. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 
ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12ojo VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas nustatyta 
formą. Mokyklos ilgalaikio turto likutinė suma- 716993,78 Lt. Pagal panaudos sutartis gautas valstybės 
ilgalaikis materialusis turtas – 102645,33 Lt. yra nebalansinėje sąskaitoje. Įstaiga neturi ilgalaikio 
materialiojo turto , priskirto prie žemės, kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių grupių. Mokyklos 
direktorės įsakymu sudaryta inventorizacijos komisija ilgalaikio materialiojo turto trūkumo nei 
pertekliaus nenustatė. Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta ilgalaikio materialaus turto -18658,46 Lt. 
gauta nusidėvėjimo suma -925,68 Lt. Ilgalaikio materialiojo  turto per ataskaitinį laikotarpį  sukauptas 
nusidėvėjimas-18712,90 Lt. 

Atsargos 

5. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje mokykla turėjo 13456,00 Lt atsargų. Per metus buvo 
įsigyta 90042,89 Lt. iš jų gauta nemokamai 1244,09 Lt., sunaudota veikloje 88074,80 Lt.  iš jų ūkinio 
inventoriaus perduoto naudoti veikloje, kurio vertė 14645,58 Lt. Informacija apie  atsargų balansinės vertė 
pasikeitimą  per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8- tojo VSAFAS  ,,Atsargos“ priedas Nr. 1 nustatyta 
formą. Ūkinis inventorius atskaitoje yra nebalansinėje sąskaitoje. Metinės inventorizacijos metu komisija 
inventorizuodama atsargas nei trūkumo, nei pertekliaus nenustatė. 

Finansavimo sumos 

6. Ataskaitiniu laikotarpiu gimnazijos finansavimo sumos: gauta iš valstybės biudžeto 
-772426,40 Lt., neatlygintinai gautas turtas-165,54 Lt., panaudota savo veiklai-752470,24 Lt.; gauta iš 
savivaldybės biudžeto – 359928,35 Lt , panaudota savo veiklai 380373,97 Lt.; gauta iš Europos Sąjungos  
neatlygintinai  turto- 48,24 Lt., panaudota savo veiklai 48,24 Lt.; gauta iš kitų šaltinių- 2137,96 Lt., 
neatlygintinai gauto turto- 1030,31 Lt., panaudota savo veiklai 2749,87 Lt. Informacija apie finansavimo 
sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal finansavimo šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius 20- tojo 
VSAFAS  ,,Finansavimo sumos“ 4 ir 5 priede patvirtintą formą. Mokykla kontroliuojamų  subjektų neturi. 

                                                                   Pajamos 

7. Mokyklos  pajamas sudaro pagrindinės veiklos ( finansavimo pajamos)  - 1137513,30 Lt. ir 
pagrindinės veiklos kitos pajamos -  patalpų nuomą- 300,00 Lt. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį -1137813,30 
Lt. Informacija apie mokyklos pajamas per ataskaitinį laikotarpį pateikta  3-jojo VSAFAS Veiklos rezultatų 
ataskaitoje 1 priede ir  ,, 10- tojo VSAFAS  ,,Kitos pajamos „ 2 priede. 

!
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Sąnaudos 

8. Mokykla ataskaitiniu laikotarpiu patyrė 1137813,30 Lt  pagrindinės veiklos sąnaudų. 
Sąnaudos priskiriamos segmentui-Švietimas. Mokyklos sąnaudos  ir asignavimai priskirti funkcijai –
mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui.(kodas 09.02.01.01.), segmentai priskirti vadovaujantis 
Finansų ministro valstybės ir savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacija.  Informacija apie 
mokyklos sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikta  3- iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatų ataskaitoje“ 1 
priede ir  25 –jo VSAFAS ,, Segmentai“ pastabos priede.  

Grynasis turtas 

9. Mokykla sukaupto perviršio ar deficito neturi. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 

10. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 17- tojo  
VSAFAS  ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: 
12176,83 Lt. tiekėjams mokėtinos sumos ir 38310,99 Lt. sukauptos atostoginių sąnaudos. Informacija apie 
gautinas sumas sudaro: sukauptos gautinos sumos – 49093,08 Lt.  17-tojo VSAFAS  ,,Finansinis turtas ir 
finansiniai įsipareigojimai  7- priede. 

Pinigų srautai 

11 . Pagrindinės veiklos pinigų srautų įplaukos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 
1377,35  Lt. Informacija apie pinigų srautus  per ataskaitinį laikotarpį pateikta 5 - tojo VSAFAS  ,,Pinigų 
srautų ataskaita“ 2 priede ir 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede. 

!
Segmentai 

12. Varėnos rajono Žilinų pagrindinės mokyklos veiklos sąnaudos ir finansavimo pajamos 
priskiriamos prie segmento - Švietimas. Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama 25 - tojo VSAFAS 
priede. 

!
!

Nebalansinė sąskaita  

14. Nebalansinės  sąskaitos likutis metų pabaigoje-177369,15 Lt iš jų: 102645,33 Lt. pagal 
panaudos  sutartis,ir 74723,82 Lt.- naudojamo ūkinio inventoriaus vertė.  

Finansinėse ataskaitose  visos sumos pateiktos litais. 



!
Mokyklos direktorė    Aldona Vaitkevičienė 

 Skyriaus vedėjos pavaduotoja   Aldutė Saulėnienė


