TELSIU R. ZARENU,,MINIJOS" I'IDURINES MOKYKLOS
2()I3

M. I KETVIRCIO FINANSINIU ATASKAIT(I
AISKINAMASIS RASTAS
BENDROJI DALIS

1, Duomenys apie imong.

Teisine forma: Savivaldybes biudZetine istaiga.

vieta Mokyklos g.7, Zardn1 mstl. Tel5iq

{mones kodas 190581969, registravimo

r.

Mokykla priskiriama vidurines mokyklos tipui.
[staigos vadovas

-

mokyklos direktorius.

Mokykla skyriq ir kt. padaliniq neturi.
2.

Finansiniai metai.

Finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio 31 d.
3. Informacija apie mokykl4'

Mokykloje kovo 31 d. dirbo 4l darbuotojq.

Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos,
Vie3ojo administravimo, BiudZeto sandaros ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais

ir

kitais norminiais teises aktais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Savivaldyb6s

administracijos direktoriaus isakymais, mokyklos nuostatais.

lgyvendindamas pagrindinius mokyklos uZdavinys suteikti kokybi5kas mokslo Zinias,
jaunosios kartos ugdymas pilietiSka dvasia, efektyviai naudoti biudZeto asignavimus, sudaryti
finansing atskaitomybg, vykdyti nuostatuose numatytas funkcijas.
4. Apskaitos

politika.

Zarenq mokykla siekia uztikrinti, kad turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos

ir

skolos,

taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sqnaudos bltrl tiksliai ir teisingai parodltos finansineje
apskaitoje ir atskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teises aktai bei Viesojo sektoriaus
apskaitos ir finansines atskaitomybes standartq nuostatos (toliau
5. Apskaitos

-VSAFAS).

politikos tikslas ir apimtis'

Sios apskaitos politikos tikslas

-

reglamentuoti

ir detalizuoti asignavimo valdytojo (toliau

AV) apskait4 finansiniq ir kitq ataskaitq sudarym4 Apskaitos politika - tai bendrqjq apskaitos
principg apskaitos metodq ir taisyklir6 skirtrl AV paskaitai tvarkyti ir finansinems ataskaitoms
parengti bei pateikti, visuma. Mokykla apskait4

uZ ataskaitini laikotarpi rykdd

su programa ,,VS

BiudZetas" ir rankiniu bidu.

Mokyklos

atskaitomybe parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterin6s

apskaitos istatymu, VieSojo sektoriaus apskaitos

ir finansines atskaitomybes standartais VSAFAS ir

kitais teises aktais, reglamentuojandiais finansing apskait4.

6.8endrieji apskaitos principai, metodai ir taisykl€s.

ir sudarydami finansines ataskaitas, AV vadovaujasi VSAFAS)AV
apskaitoje iikines operacijos ir ivykiai registruojami ir finansines ataskaitos rengiamos taikant
Tvarkydami apskaitq

pinigq ir kaupimo apskaitos principus.

AV, sudarydami biudZeto rrykdymo ataskaitq rinkini vadovaujasi pinigq apskaitos principu.
Visos fikines operacijos

ir lvykiai apskaitoje

registruojami litais

ir

centais, apvalinant

Simtqjq lito daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

Visos lkines operacijos

ir ivykiai

registruojami s4skaitq plano sqskaitose, vadovaujantis

pagal VSAFAS reikalavimus (nurodant principus, metodus
operacijoms

ir

ir

taisykles) atskiroms iikinems

lvykiams, finansiniq ataskaitq elementams arba straipsniams

ir

apskaitos

procedtiroms.
7. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumq detalizavimas pateikiamas 2}-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4
priede.(pridedama ).

Ataskaitinio laikotarpio duomenys yra lyginami su 2012 m. duomenimis. Finansavimo
sumos apima turto likudius
sumas ( 2 proc.) pavedimams

ir

gautas finansavimo sumas pagal Saltinius

ir

gautinas finansavimo

vykdyi.

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

i

finansavimo

turtui isigyti ir finansavimo sumas kitoms iSlaidoms kompensuoti'

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

lsiglti ilgalaik[

arba trumpalaiki nepinigini

turt4. Nemokamai gauta turto uL 8425,23 littts.

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

isig1.ti. Finansavimo sumos per ataskaitini laikotarp[ niekam neperduotos, ivertintas tulto
nusid€vejimas per ataskaitini laikotarpi, kuris parodyas 9 stulpelyje. Metq pradZiai palodytos
turimo turto finansavimo sumos

ir

gautos paramos finansavimo sumq likutis. Per ataskaitini

laikotarpi parodytos gautos finansavimo sumos (asignavimai) pagal finansavimo Saltinius ir
lvertintos uZ pirktq turt4 neapmoketos s4skaitos.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.

Apskaitoje finansavimo s4naudomis perduotos sumos pripaZistamos tik tuomet, kai kitiems
vie5ojo sektoriaus subjektams perduoda savo uZdirbtq pajamq le3as.

8. Pajamos. Pajamq apskaitai taikomas pinigq ir kaupimo principas. Finansavimo pajamos
pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.

Registruojant visas su finansavimo pajamq pripaZinimu susijusias operacijas, b[tina nurodyti,

kokios valstybes funkcijos

ir

kurios programos

ir

priemones vykdymui buvo pripaZintos

finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojandius poZymius.

Pajamos registruojamos apskaitoje

ir

rodomos finansinese ataskaitose

t4

ataskaitini

laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos paslaugos, atliekami darbai'
9. Sqnaudos'
S4naudrtr apskaitos

SqnaudrS susijusiq

principai, metodai ir taisykles nustatl4i I l-ajame VSAFAS ,,s4naudos".

su konkrediu turto, finansavimo sumq

ir

isipareigojimq straipsniq apskaita,

principai nustatlti Siq straipsniq apskait4 reglamentuojandiuose VSAFAS
S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo

.

ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant

I

pinigq

iSleidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarltq i5laidq neimanoma tiesiogiai
susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tq pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
10, Apskaitos organizavimas.
10.1. Atsakomybd

ui apskaitos organizavim4.

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymq, Lietuvos Respublikos vie5ojo

ir

Lietuvos Respublikos finansq ministro isakym4 ,'Del
biudZetiniq lstaigq apskaitos organizavimo taisykliq patvirtinimo" uZ apskaitos organizavimto
apskaitos dokumentq ilsaugojimq ir finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimq laiku atsakingas
sektoriaus atskaitomybes istatymq

mokyklos vadovas. Mokyklos apskait4 vykdo CenEalizuotas biudZetiniq istaigq buhalterinds
apskaitos skyrius.

Mokyklos direktorius pasira3o finansines ataskaitas.
11.2. Apskaitos sistema.

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

Apskaitai tvarkyti yra naudojami Sie registrai: DidZioji knyga. Ziniara3eiai, Memorialiniai
orderiai, sqskaitq apyvartos Ziniarasdiai, bendrasis Zurnalas ir atskaitomybes formos.
I L.1. Sqskaitq planas.

Patvirtintas bendras s4skaitq planas ir tvarkos, kuriomis ir vadovaujames. S4skaitq planas
parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Mokyklos direktorius

Romualdas Sipavidius

2-ojo VSAFAS ,,Finansines b[kles ataskaita"
2 priedas

" vidurind

T

(vie5ojo scktoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

mstl., Tel5iq r. sav.

7, LT-88378,

190581969,

(viesojo sektoriaus subjekto, parengusio finansincs biikles ataskaita (konsoliduot4j4 finansines biklcs ataskaitd, kodas, adresas)

FINANSINT,S BOKLIS ATASKAITA

PAGAL 2013 M. KOVO 3I D. DUOMENIS
2013 m. balandZio 17 d. Nr. I
(dara)

Eit.

Pastabos Nr.

Straipsniai

Nr.

ILCALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas

I.l

Pletros darbai

r.2

Programine iranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas

L3
t.4
I.5

II.

laikotrrpio

praajusio
ataskaitinio

diena

laikotarpio di€nr

5

I.

Paskutin0

Paskutine
atasksitinio

59.3 71,19

40t.944,12

r\Eu4!B!! P'vJo^r4r

Prestiias

llgalaikis materialusis turtas

559.371,1

401.944,12

536.131,79

38r.446,21

791,85

2.562,81

II,I
fi.2

Pastatai

It.3

Infrastruktiiros ir kiti slatiniai

ll.4

Nekilnojamosios kultdros vertybes

u.5

Malinos ir irenginiai

II.6

Transporto priemones

.7

It.8
II.9

Kilnojamosios kultDros vertybes
Baldai ir biuro iranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

)) L[1

55

r

7.934,9t

ll.l0
III,

Ilgalaikis fi nansinis turtas

lv.

Kitas ilgalaikis turtas

B.

BIOLOCINIS TURTAS

c.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I,

Atsargos

I.l
1.2

I,3
L4

Strategines

157.120,l4

r72.524,04

3.483,2t

8.931,63

3.483,28

8.931,63

ir nelieliamos atsargos

rvrcuzrdEu5, zd,,d

t\EUarEB 6a"x,tu yrvsu^!uo
r d6drurru Pruuu^!!o'

o!Ja,6vr,

l.J

II.

lSankstiniai apmokejimai

III.

Per vienus metus gautinos sumos

III.I
lu.2

200,t1
t52.3 t6,34

162.600,1

Gautinos

III.3

fi

nansavimo sumos

salnnlus rurrrus uz

III,4

rur LU rr4uuvJ'trr+

tII.5

Sukauptos gautinos sumos

Ilt.6

Kitos gautinos sumos

lv.

|.48'7,1

2.'t37,8i

150.829,1

159.702,98
159,33

Trumpalaikcs investici.ios
t. t 20,3i

aqt,t

IS VISO TURTO:

716.491,33

574.464,t6

FINANSAVIMO SUMOS

554.490,34

396,049,5r

12.8r4,12

t6.t9'7,41

53t.425,19

378,859,82

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

D.

I.

I!

valstybes biudieto

II.

IS

savivaldybis biudZeto
EtIruPUs Jru urgus, uzsrerrru rd!JrJUrq

III.
IV.

IS:

:- +^--+-,,ri-1.,

l5 kitq Saltiniq

^"^oni?a.i;L

E,

ISIPAR!IGOJIMAI

I.

Ilgalaikiai isipareigojimai
Ilgalaikiai fi nansiniai isipareigojimai

t.l
r.2

Ilgalaikiai atid6jiniai

I.3

Kiti ilgalaikiai isipareigojimai

It.

II,I
.2

II.3
u.4
lt.5
II.6

992,21

160.32t,64

t't 6.'t 12,32

t60.321,64

t76.712,32

rluurPc,d,tr'd' nr4'rrlrdt
Ivru|(ernrus )uu5ruuv)! uurd!uvJ

- rvrurElrlrus Jut'Ius t Luruyu!
relurlr'Lx Ius surrrus

t u'uqzLrur

Grqrintinos fi nansavimo sumos
Kitos moketinos sumos biud:etui

rr.6.2

Il.8

L t20,15

Irumpalaikiai [sipareigojimai
rlEat.u(rt{ d usjurr{ sr'r4ut$r.l I 'r!r!t
rrtsdrdt(|l{ lJPdertsuJrrtt{ wr4r'r{Jt{

1t.6.I

.7

9.130,68

Moketinos socialines ismokos

\I.tzrr!u'r rxu^srv!4" rxru^wJ I J+
Tiekejams moketinos sumos

2t.407,l

30.178,90

ru

65.909,I

7

Sukauptos mokCtinos sumos

13.005,42

74.861.8C

F.

Kiti trumpalaikiai isipareigojimai
GRYNASIS TURTAS

|.6'79,35

1.706,34

I.

Dalininkq kapitalas

|.619,35

1.706,34

(367,42],

1.706,3,1

II.9

It.l0
n.l l
Il.t2

.

II,I
.2

III,
IV.

IV.I
IV.2
G.

u4r uu

sd!rl^rdrr ruJlt

t.6'n,62

R€zervai

Tikosios veftes rczervas

Kiti

rezeryai

Nuosarybcs metodo itaka
Sukauptas pervirsis ar deficitas
Einamqiq metq pervirsis ar dcficitas

^nrstEJIrt{

rt'cttl

Per v

2.046;71

MAZUMOS DAIIS
rrYrv ov'vrv,

716.491,33

Direktorius
(vie3ojo sekoriaus subjekto vadovas arbajo igaliotas administracijos

574.468,16

Romualdas S
(vardas ir pavarde)

Lina Buzeliene

Vedeje
( vyriausiasis buhalteris (buhaltgfl39)

r

r...."..,,1""

(vardas ir pavarde)

2t\2

