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1, DuomenYs aPie imong'

Teisind forma: Savivaldybds biudZetine istaiga'

fmones kodas 190581969, registravimo
Mokykla priskiriama vidurines mokyklos tipui'
[staigos vadovas

-

vieta Mokyklos g'7 '

Zarcn4 mstl' Tel5ir+ r'

mokyklos direktorius'

Mokykla skyriq ir kt. padaliniq neturi'
2. Finansiniai metai.

Finansiniai metai prasideda sausio
3.

1

d

ir baigiasi gruodZio 31 d'

Informacija aPie mokYklq.

Mokykloje kovo 31 d' dirbo 40 darbuotojq'

Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos'
Viesojo administravimo, BiudZeto sandaros ir kitais lstatymais, Lietuvos Respublikos VyT iausybes
nutarimais

ir

kitais norminiais teises aktais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Savivaldybes

administracijos direktoriaus [sakymais, mokyklos nuostatais'

kokybiskas mokslo Zinias,
fuyvendindamas pagrindinius mokyklos uZdavinys suteikti
jaunosios kartos ugdymas pilieti5ka dvasia, efekqviai naudoti biudZeto asignavimus, sudaryti
finansing atskaitomybg,

lykdlti

nuostatuose numatltas funkcijas'

4. Apskaitos Politika.

uztikinti, kad turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skoios,
taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sqnaudos biitq tiksliai ir teisingai parodyos finansineje
Zarenq mokykla siekia

apskaitoje ir atskaitose, kaip to reikalauj a Lietuvos Respublikos teises aktai bei VieSojo sektoriaus
apskaitos ir finansines atskaitomybes standartq nuostatos (toliau

5. Apskaitos politikos tikslas

-VSAFAS)'

ir apimtis'

Sios apskaitos politikos tikslas

-

reglamentuoti

ir detalizuoti asignavimo valdytojo (toliau

AV) apskait6 finansiniq ir kitq ataskaitq sudarym4. Apskaitos politika - tai bendrqiq apskaitos
principq apskaitos metodq ir taisyklirl skirtrl AV paskaitai tvarkyti ir finansin0ms ataskaitoms
parengli bei pateikti, visuma. Mokykla apskait4 uZ ataskaitini laikotarpi vykdd su programa ,,vs
BiudZetas".

Mokyklos

atskaitomybe parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines

apskaitos [statymu, Vie5ojo sektoriaus apskaitos

ir finansines atskaitomybes standartais VSAFAS ir

kitais teises aktais, reglamentuojandiais fi nansinp apskait4.

6.Bendrieji apskaitos principai, metoilai ir taisykl6s'
Tvarkydamiapskaitqirsudarydamifinansinesataskaitas,AVvadovaujasiVSAFAS)AV
rengiamos taikant
iikines operacijos ir ir,ykiai registruojami ir finansines ataskaitos

apskaitoje

pinigq ir kaupimo apskaitos principus'

AV,sudarydamibiudZetolykdymoataskaitrlrinkini,vadovaujasipinigqapskaitosprincipu.
apvalinant
visos tikines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami litais ir centais,
Simh+iq

lito daliq (dviejq skaitmenq po kablelio)'
Visostikindsoperacijosirilykiairegistruojamis4skaitqplanosqpkaitose,vadovaujantis

pagalVSAFASreikalavimus(nurodantprincipus,metodusirtaisykles)atskiromsiikinems
operacijomsir[lykiams,finansiniqataskaitqelementamsarbastraipsniamsirapskaitos
procedlroms.
7. Finansavimo sumos'
4
Finansavimo sumq detalizavimas pateikiamas 2}-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos"

priede.(pridedama ).

Ataskaitinio laikotarpio duomenys yra lyginami su 2013 m. duomenimis. Finansavimo
gautinas finansavimo
sumos apima turto likudius ir gautas finansavimo sumas pagal Saltinius ir
sumas ( 2 proc.) pavedimams

lykdyti'

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal VSAFAS paskirti skirstomos
sumas nepiniginiam turhri

isiglti ir finansavimo

i

finansavimo

sumas kitoms islaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis
arba atsargos, iskaitant param4 arba kaip pinigai, skirti

isigl'ti ilgalaiki arba trumpalaiki nepinigini

tun4.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms
(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumoms, skirtomis kitoms i5laidoms

kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui

isigy.ti. Finansavimo sumos per ataskaitini laikotarpi niekam neperduotos, ivertintas turto
nusidevejimas per ataskaitin[ laikotarpi, kuris parodytas 9 stulpelyje. Metq pradZiai parodytos
turimo turto finansavimo sumos

ir

gautos paramos finansavimo sumq likutis. Per ataskaitini

laikotarpi parodyos gautos finansavimo sumos (asignavimai) pagal finansavimo Saltinius ir
ivertintos uZ pirktq turt4 neapmoketos sqskaitos.
Gautos (gautinos)

ir panaudotos finansavimo sumos

arba

jq dalis pripaZistamos finansavimo

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.

Apskaitoje finansavimo sqnaudomis perduotos sumos pripaZistamos tik tuomet, kai kitiems
vie5ojo sektoriaus subjektams perduoda savo uZdirbtq pajamq le5as'

8. Pajamos. Pajamq apskaitai taikomas pinigq ir kaupimo principas. Finansavimo pajamos
pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios sqnaudos.

susijusias operacijas, biitina nurodyti,
Registruojant visas su finansavimo pajamq pripaZinimu
priemones rrykdymui buvo pripaZintos
kurios programos
kokios valstybes funkcijos

ir

ir

poZymius'
finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojandius

Pajamosregistruojamosapskaitojeirrodomosfinansineseataskaitoset4ataskaitini
atliekami darbai'
taikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t' y. kwi suteikiamos paslaugos'
9' S4naudos.
Sanaudqapskaitosprincipai,metodaiirtaisyklesnustatytill-ajameVSAFAS,'S4naudos...
sumq ir isipareigojimq straipsniq apskaita'
S4naudq, susijusiq su konkrediu turto, finansavimo
principai nustatlti Siq straipsniq apskait4 reglamentuojandiuose VSAFAS '

SryraudosapskaitojepripaZistamosvadovaujantiskaupimoirpalyginamumoprincipaistuo
pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios
iSlaidq neimanoma tiesiogiai
iSleidimo laikQ. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq
naudos ateinandiais ataskaitiniais
susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines
laikotarpiais,siosiSlaidospripaZistamoss4naudomist4patilaikotarpi,kadabuvopatirtos.
10. Apskaitos organizavimas.

10.1. Atsakomyb6

ui apskaitos organizavimq'

pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymq Lietuvos Respublikos viesojo
sektoriaus atskaitomybes istatym4 ir Lietuvos Respublikos finansq ministro isakymq

',Ddl
organizavim4
apskaitos
biudZetiniq istaigq apskaitos organizavimo taisykliq patvirtinimo" uZ
apskaitos dokumentq iSsaugojimq ir finansiniq ataskaitq rinkinio pateikim4 laiku atsakingas

mokyklos vadovas. Mokyklos apskait4 vykdo Centralizuotas biudZetiniq istaigq buhalterines
apskaitos skyrius.

Mokyklos direktorius pasira5o finansines ataskaitas'
11,2, Apskaitos sistema.

Apskaita centralizuotai vedama su programine iranga ,,VS BiudZetas"'

Apskaitai tvarkyti yra naudojami 5ie registrai: DidZioji knyga, Ziniara5diai, Memorialiniai
orderiai, s4skaitq apyvartos Ziniarasdiai, bendrasis Zurnalas ir atskaitomybes formos.
11.4. S4skaitq planas.

Patvirtintas bendras sqskaitq planas ir tvarkos, kuriomis ir vadovaujames. S4skaitq planas
parcngtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Mokyklos direktorius

Romualdas Sioavidius

2-ojo VSAFAS ,, Finad nes bukles
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