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I. BENDROJI DALIS

]. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.
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Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla (toliau — Mokykla)—dieninė, savarankiškomokymosi
bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio ir neformaliojo ugdymo programas
lietuvių kalba.
Mokyklos įkūrimo data: 1918 m. balandžio 15 d.
Mokykla 1995 m. birželio 7 d. įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre,
registravimo pažymėjimo Nr. 005978
Įstaigos kodas: 190397862.
Buveinės adresas: Mokyklos g.2, Akmenynų k., Akmenynų sen., Kalvarijos savivaldybė.
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Įstaigos steigėjas: Kalvarijos savivaldybės taryba.
Pagrindinė veiklos sritis-švietimas, kodas 8500.
Pagrindinė veiklos rūšis-pagrindinis ugdymas, kodas 853110.

. Mokyklos veiklos tikslas: teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus
atitinkančioje aplinkoje.

. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcij as.
12. Mokykla turi sąskaitų banke ir antspaudą su Lietuvos valstybė herbu ir pavadinimu “Lietuvos

Respublika Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla“
Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. , baigiasi gruodžio 31 d.
Ataskaitinis laikotarpis“ 2021 m. sausio 1 d.- 2021 m. kovo 31 d.
Mokykloje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 34 darbuotojai.
Mokykla kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.
Mokykla turi skyrių: Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos Aistiškių universalus
daugiafunkcis centras (toliau-Aistiškių universalus daugiafunkcis centras). .

Skyriaus adresas: Liepų g. 15, Aistiškių k., Akmenynų sen., Kalvarijos sav.
Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę Mokyklos veiklą artimiausiu metu
nenumatoma.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais —

eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (toliau — VSAFAS ).

Mokykla, tvarkydama buhalterinę apskaita ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko
buhalterinės apskaitos vadovą, patvirtintą direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.110 „Dėl
Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos buhalterinės apskaitos vadovo tvirtinimo“ Apskaitos
politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.



Informacija apie tai, kaip perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS
taikymo paveikė mokyklos finansinės būklės ataskaitoje pateikiamą informaciją perėjimo prie VSAFAS
dieną, pateikta l priede.

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis
sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Finas“, 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 didžiojoje knygoje. Taikomi

kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato pricipai. Pateikiama
informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis 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 Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinėse ataskaitose yra parodomasįsigijimo 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 viešojo sektoriaus subjekto registruojamas
įsigijimo savikaina sukaupta amortizacija ir nuvertej1mas (jeijis 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

Eil. Turto grupės Turto amortizacijos normatyvas
Nr. ( metai)
1 Programinė įranga 1

Kitas nematerialusis turtas 2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politiką mokykla pasirinko pagal lZ-ojo viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto “Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo
savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai
proporcingų (tiesiniu) metodu.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas kiekvieną mėnesį vadovaujantis Kalvarijos
savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 12 d. sprendimuNr. T -52-5 „Dėl Kalvarijos savivaldybės
biudžetinių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo ( amortizacijos ) skaičiavimo tvarkos patvirtinimo “



Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas likutinė verte. Pagal VSAFAS
reikalavimus ilgalaikio materialiojo

turto nusidėvėjimas iškeliamas iš balanso straipsnių, likutinė vertė įkeliama į
finansavimo sumas.

Informacija pateikiama 7- jame VSAFAS „ Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių
keitimas ir klaidų

taisymas“ 3 priede
Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų sunaudojimas

apskaitoje registruojamas pagal apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje
registruojama

kiekviena su atsargų sunaudojimu. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas
naudoti ūkinis inventorius.

Atsargų likutį 2021 m. kovo 31 d. sudaro dyz. kuras — 25,40 Eur. ir medžio pjuvenų granulės-660,03 Eur.

Pagal VSAFAS reikalavimus atsargų likutinė suma iškeliama į 4 klasę „Finansavimo
sumos“.

Ukinio inventoriaus turto vertė kovo 31 d. yra ll6337,48 Eur, naudojamas mokyklos veikloje turtas

iškeliamas į 0 klasę „Nebalansinės sąskaitos“ 7 — jo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių

keitimas ir klaidų taisymas“ 3 priedas. Nenaudojamo trumpalaikio turto neturime.

3 klasė Grygasis turtas

Į sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“ atkeliama praėjusių metų
biudžeto sąnaudų likutis — 0,00 Eur.

4 klasė Finansavimo sumos

Finansavimo sumos tai iš savivaldybės, valstybės biudžeto ar kitų šaltinių gauti pinigai
arba

turtas, skirtas įstaigos tikslams įgyvendinti. Finansavimo sumos apima
ir įstaigos gautus arba gautinus

pinigus ir kitą turtą. Įstaigos gautos arba gautinos finansavimo sumos pagal
paskirtį skirstomos į finansavimo

sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms. Gautos arba gautinos
ir panaudotos

finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos
su

finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
,
2021 metų trijų mėnesių finansavimo sumas bepinigiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms gauti sudaro

ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 495485,50 Eur, atsargų likutinė
vertė 685,43 Eur, piniginės lėšos

1836,01 Eur, esančios bankų sąskaitose. Per 2021 metų tris mėnesius gauta 87210,64 Eur finansavimo

sumų. .

6 klasė Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai grupuojami į tiekėjams mokėtinas sumas, su
darbo santykiais

susijusius įsipareigojimus, kiti trumpalaikius įsipareigojimus.
*

Trumpalaikius įsipareigojimus 2021 m. kovo 31 d. sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

29093,57 Eur., tiekėjams mokėtinos sumos l804,63 Eur., sukauptas atostogų rezervas su sodros įmokomis

36865,49 Eur.
7 klasė Pajamos

Finansavimo pajamos, tai finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo
šaltinių

dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį turėtoms sąnaudoms kompensuoti.
Finansavimo pajamos

gaunamos kompensuojant pagrindinės veiklos sąnaudas.
Per 2021 m. tris mėnesius panaudota 907 67,13

Eur finansavimo pajamų.

8 klasė Sanaudos



/%

Pagrindinės veiklos sąnaudos grupuojamos pagal sąnaudų pobūdį,
t. y. į darbo užmokesčio ir

socialinio draudimo sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas,
komunalinių paslaugų ir ryšių

sąnaudos, komandiruočių sąnaudos ir kt.

0 klasė Nebalansinės saskaitos

0130001. Pagal panaudos sutartis gauto turto turime
už 59170,10 Eur.

Patikėjimo teise turto per 2021 metų tris mėnesius gavome už 10,03 Eur.

0210001. ūkinis inventorius. 2021 m. kovo 31 d. nebalansinėje sąskaitoje ūkinio inventoriaus turime už

116337„48 Eur. Nebalansinėje sąskaitoje ūkinis inventorius apskaitomas
pagal skirto naudoti ūkinio

inventoriaus reikalavimus.
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