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I.BENDROJI DALIS

-

Zarenq vidurine mokykla (oliau lstaiga) yra biudZetine istaiga, finansuojama i5
savivaldybes biudZeto, kodas 190581969.
Adresas: Mokyklos g. 7 Zaren4 mstl. Tel3iq r., Lietuvos Respublika.
Steigeja ir kontroliuojantis subjektas yra Tel5iq r. savivaldybe.
Mokykla priskiriama iSsilavinusios bendruomenes ugdymo(si) mokyklos tipui.
lstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitom4sias
s4skaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq biudZeto vykdymo
ataskaitq rinkinius.
Finansiniq ataskaitrl rinkinys sudary.tas pagal 2012 metq gruodZio paskutines dienos
duomenis.
Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei filialq ar kitq struktairiniq padaliniq lstaiga
netwi.
{staigos ankstesnio ir ataskaitinio laikotarpio vidutinis etatq skaidius - 42.

t

II.

APSKAITOS POLITIKA

[staigos parenglos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes standartus (oliau- VSAFAS).
[staiga, tvarkydama buhaltering apskaiq ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktrl nustat)'ta
tvarka.
{staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.

Apskaitai tvarkyti naudoj ama buhalterines apskaitos programa ,,VS BiudZetas" ir
rankiniu biidu, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
1) valstybes funkcij4
2) program4;
3) leSq Saltini;
4) valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni;
Visos operacijos ir iikiniai lvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu lraiu didZiojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tQstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio vir5enybes priei formq principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,
ne5aliSka, visais reik5mingais atvejais iSsami.

Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripaZistamas, jei atitinka 13-aj ame VSAIAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo
savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,

finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukauptq amortizacijE ir
nuvertejim4 jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatytq
turto naudingo tamavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas
jo tikEja verte pagal isigijimo dienos b[klp, jei tikqjq vertg imanoma patikimai nustatyri. Jei
tikrosios vertes patikimai nustatlti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline
vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas
kito vie3ojo sektoriaus subjekto
registruojamas isigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertejimas (ei jis yra).
[sigltas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikrqla verte, jei tik4iE
vertg galima patikimai nustatlti. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatl.ti, nematerialusis
turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

i5

Nustatltos

Sios

Eil.
Nr.
I
2.

nematerialiojo tuto grupes ir turto amortizacijos laikas:
Turto grupes

Programine iranga
Kitas nematerialus turtas

Turto amortizacijos
normatyvas (metai)
2
2

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo tu(o s4vok4 ir VSAFAS nustatltus ilgalaikio materialiojo turto pripa2inimo
kiterijus.
[sig1'tas ilgalaikis materialusis tufias pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruojamas lsigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, isskyrus
kultiiros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4
nusidevejim4 ir nuvertej im4 jei jis yra. Likvidacine verte - 0.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis tutas ne i5 vie3ojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikraj a verte pagal isigijimo dienos btiklg. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subiekto
registruojamas isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertej imas (jei jis yra)
lagal

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos buklE.
[sig1'tas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolinl mokesti registruojamas ilgalaikio
materialiojo turto tikr4ja verte, jei tik4j4 vertE galima patikimai nustaqti ir kai tas subjeltas iki
turto perdavimo taike tikrosios vertes metod4. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti,
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporsrng4
(tiesinf metod4pagal ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil.
Nr.

Turto grupes

I.

Kapitaliniai mlriniai pastatai

2.

Pastatai (sienos

3.

Kiti statiniai

4.

Kitos ma!inos ir lrenginiai
Lengviej i automobiliai
Autobusai
Baldai

).
o.
7.

- iki 2,5 pllos

Turto nusidevejimo
normatyvas (metai)

t20
storio, blokq,..)

75

20

t2
7
7
7

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Kompiuteriai ir
jq lranga
Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones
Faksimiliniai aoaratai
Kita biuro iranga
Muzikos instrumentai
Ukinis inventorius
Elektros aparat[ra
Kitas ilealaikis turtas

4
6
6
6
6
15
o

6
o

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas lsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar gryn4j a realizavimo verte,
atsizvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4ja realizavimo verte
Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4
taiko
konkrediq kainq ikainojimo metod4.
lstaiga
Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat
apskaitomq atsargq bnd4 kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargrl
sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti ikinis inventorius. Naudoj amo inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose kiekine ir vertine iSrai5ka.

-

Finansinis turtas
Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos,
nustatytos 17 -ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". pirm4 kart4
pripaZindama finansini turt4 [staiga ivertina ji lsigijimo savikaina.
Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai [staiga igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini
turt4 pagal 17-4ji VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai". Gautinos sumos
pitminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.
Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atemus

nuvertejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos lsigijimo savikaina,
atemus nuvertejimo nuostolius.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripazistamos, kai atitinka 20-ojo vSAFAS nustatytus kiterijus.
Gautos (gautinos)
panaudotos finansavimo sumos arba jr1 dalis pripazistamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios

ir

s4naudos.

Finansiniai isipareigojimai

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai lvertinami isigijimo savikaina.

Veliau Sie lsipareigoj imai ivertinami:

ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai - amortizuota savikaina;
b.trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai - isigijimo savikaina.
a.

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

Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, jog {staiga gaus su
sandoriu susijusi4 ekonoming naud6 kai galima patikimai ivertinti pajamq sume ir kai galima
patikimai lvertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas
S4naudos
S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq nelmanoma tiesiogiai
susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu irjos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios iSlaidos pripaZistamos s4naudomis t4pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
lstaiga kas menesi pagal paskutines m€nesio dienos biiklE apskaidiuotas sumas moketi uZ
kasmetines atostogas pripaZista s4naudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams moketi uZ
kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripaZistamos sEnaudomis vien4 kartq per metus
gruodZio 31 d.

-

Turto nuvert0jimas
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZlstami pagal nuvertejimo poZymius.
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkinl, nustatoma, at yrc. tuto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra
vidiniq ar iSoriniq nuvertej imo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoj i verte, kuri palyginama su
turto balansine vefte.
PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo tudo nuvertejimo nuostoli
perskaidiuojamos bisimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuoj amoj i) verte po nuvertejimo bUtq tolygiai
paskirstyta per vis4 likusi jo naudingo tarnavimo laik4 t.y. nuvertej imo suma nudevima per likusi
naudingo tarnavimo laikq maZinant nusidevej imo s4naudas.

lrykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
lvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
[staigos finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq (koreguojantys ivykiai),
atsiZvelgiant

i jq itakos reik5mE

biikles, veiklos rezultaq

ir

parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines

pinigrl srautr+ ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus

ataskaitiniam laikotarpiui apraSomi aiSkinamajame ra5te, kai jie yra reikimingi.

Tarpusavio uiskaitos ir palyginamieji skaiiiai
Sudarant frnansiniq ataskaitq rinkini, turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos
nera uZskaitomos tarpusavyje, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja biitent tokios
uZskaitos (pvz. del draudiminio ivykio patirtos sqnaudos yra uZskaitomos su gauta draudimo

i5moka). Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius
rezultatus. Apskaitos principq bei apskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
fi nansiniq ataskaitrl rinkini, pateikiami ai5kinamajame ra5te.

Apskaitos politikos keitimas
lstaiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 iaik4 tam, kad biitq galima
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia {staigos
finansines biikles, veiklos rezultatrl grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms nustatyti.
Ukiniq operacijq bei [kiniq lvykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,
isipareigojimq, finansavimo sumq pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose
parodomas taikant retrospekt)./ini bud4, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada
biitq buvusi naudoj ama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma iikinems operacijoms ir
lkiniams ivykiams nuo jq atsiradimo

Apskaitiniq iveriiq keitimas
Apskaitiniai lverdiai yra perZiiirimi tuo aWeju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis
buvo remtasi atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq . {staigos
apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i t4veiklos rezultatq ataskaitos eilutg, kurioje
buvo parodytas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi ltakos tik
finansines biikles ataskaitos sfaipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,
pateikiama aiSkinamaj ame ra5te.

Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali b[ti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq
ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine
i5raiSka individualiai arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis iSraiSkomis yra
didesne nei 0,0025 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes.

III. PASTABOS
Nematerialus turtas. Per ataskaitinl laikotarpi lstaiga nematerialaus turto nepirko ir
nenura5e (P3 priedas).
2012 m. gruodZio 31 d. visi3kai amortizuoto, tadiau vis dar naudojamo lstaigos veikloje
nematerialiojo tufto isigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1015,43 Lt (programine lranga).

Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitini laikotarpi lstaiga ilgalaikio materialaus turto
nepirko, tadiau perkele i uZbalansing s4skait4 uZ 65i30,00 litrl. (P4 priedas). Mokykla nemokamai
fsigijo turto fi3769,86 Lt.
2012 m. gruodZio 31 d. visi5kai nudeveto, tadiau vis dar naudojamo istaigos veikloje
materialaus ilgalaikio turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 128825,36 Lt, i5 jU:
Pastatai * 550,00 Lt.
Kiti statiniai - 3866,00 Lt;
Kitos ma3inos ir irengimai - 39433,99 Lt;
Transportas - 3711,00 lt.
Baldai - 20291,00 Lt;
Kompiuterine lranga - 47957 ,94 Lt;
Kita biuro iranga - 13015,43 Lt.

Kitas ilgalaikis turtas

-

0

Atsargos. Informacija apie atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpl pagal
atsargq grupes pateikta P8 priede. Gauta atsargrl nemokamai uZ 10508,91 Lt.

ISankstiniai apmok6jimai 000 Lt. Informacija apie i3ankstinius apmokejimus pateikta P9
priede. Kitas ateinandiq laikotarpiq s4naudas sudaro:
Eil.
Nr.

Kitos ateinandiq laikotarpiq s4naudos

1.

Atliekq tvarkymas

2.

Pastatq draudimas
Spaudos prenumerata

3.

Paskutine ataskaitinio
laikotarpio diena (Lt)
000
000
000
000

IS VISO:

Sukauptos gautinos sumos 76617,90 Lt. Informacija apie per vienerius metus gautinas
sumas pateikta

Pl0

priede.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai 1558,34 Lt. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus
pateikta

Pll

priede.

m.

gruodZio 31 d. [staigos banko s4skaitoje (LT474010042800447639) liko
nepanaudoti 1558,34 litai i5 kt. Saltiniq, gautq i3 VML

2012

Finansavimo sumos 560765,05 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini,
tikslinq paskirti irjq pokydiai per ataskaitini laikotarpi pateikta P12 priede.
Finansavimo sumq likutiai pateikti P12 priede.

Trumpalaik6s mok6tinos sumos, priedas Nr. P17

Kitos pajamos, priedas Nr. P21. Pajamas 11794,15 Lt
Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos, priedas P22. [staigos etatq s4raie
nurodytiems darbuotojams ataskaitini laikotarpi pripaZinta 1045770,90 Lt darbo uZmokesdio ir
socialinio draudimo sanaudu:
Eil.
Nr.
1

4.

S4naudos

Suma

Darbo uZmokesdio
Socialinio draudimo s4naudos nuo darbo uZmokesdio
IS VISO:

799536,50
246234,40
r045770,90

Finansinds rizikos valdymas, priedas P24.
Informacija pagal segmentus, priedas P2.
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