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1. BENDROJI DALIS 

 

Linkuvos specialioji mokykla yra specialiojo ugdymo institucija (biudžetinė įstaiga) 

vaikams ir jaunuoliams, turintiems negalią dėl intelekto sutrikimo, tenkinanti jų poreikius, teikianti 

specialiąją pedagoginę pagalbą ir socialines paslaugas. Mokykloje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

buvo ugdomi 50 Pakruojo rajono specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vidutinis metinis mokinių 

skaičiaus įvykdymas - 51), iš kurių 38 buvo gyvenantys mokyklos bendrabutyje. 

Buveinės adresas: Gimnazijos g. 30, LT-83435 Linkuva, Pakruojo rajonas. 

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Pakruojo rajono savivaldybė. 

Linkuvos specialiosios mokyklos finansavimo šaltiniai: 

- Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos; 

- Savivaldybės biudžeto lėšos; 

- Labdaros ir pavedimų lėšos; 

- Kitos teisėtai įgytos lėšos. 

Mokykla yra biudžetinė įstaiga (viešasis juridinis asmuo), turinti antspaudą su savo 

pavadinimu, juridinio asmens kodą (290985820) bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB DnB banke.  

Mokykla sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinius. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų 

ketvirtojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.  

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių mokykla 

neturi. 

Mokyklos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 40 darbuotojų. 

Mokykloje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 m. spalio 31 d. Pakruojo rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. T-252) patvirtinti 51,18 etatai (iš jų 12,18 etatai bendrojo ugdymo mokytojų, 

2,0 etatai direktoriaus ir jo pavaduotojo, 4,25 etatai švietimo pagalbos specialistų  ir 32,75 etatai 

kitų darbuotojų); faktinis pareigybių skaičiaus įvykdymas – 42,24 etatai. Mokyklos ir bendrabučio 

pastatai (šildomas plotas - 2 836 m
2
) nuo 2016 m. gruodžio 9 d. šildomi centralizuotai. 
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2. APSKAITOS POLITIKA 

 

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). 

Mokykla, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2010 m. vasario 25 d. įsakymu      

Nr. V-63a „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“ (2012-12-27 įsakymas Nr. V-104 „Dėl Linkuvos 

specialiosios mokyklos direktoriaus 2010-02-25 įsakymo Nr. V-63a „Dėl apskaitos politikos 

patvirtinimo“ pakeitimo“). Per ataskaitinį laikotarpį Apskaitos politika keičiama nebuvo. 

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, 

metodus ir taisykles. 

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu; finansinės ataskaitos parengtos remiantis tęstinumo 

principu.  

Apskaita tvarkoma „Finisa“ programoje, darbo užmokesčio apskaita vedama ,,Stekas“ 

programoje, analitinė materialinių vertybių apskaita – Excel programoje. 

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. 

Toliau išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais mokykla vadovavosi rengdamas šias 

finansines ataskaitas. 

 

Ilgalaikis 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 

ar pasigaminimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo 
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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 litų.  

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 euro verte.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimo suma (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. 

Vadovaujantis 2011 m. vasario 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 49 nustatytos šios 

nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

 

ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) 

EKONOMINIAI NORMATYVAI 

 

Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 

 normatyvai metais 

 

  NEMATERIALUSIS TURTAS   

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 1 

2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* 4 

3. Kitas nematerialusis turtas 2 

4. Prestižas  5 

 

Išlaidos, susijusios su apskaičiuota amortizacija, pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai 

jos yra paskaičiuojamos. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 
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kriterijus.– tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė yra ne mažesnė už   

500 eurų. 

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 – 0,29 euro. 

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 euro verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimo suma (jei ji 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 euro verte.  

Vadovaujantis 2011 m. vasario 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 49  ilgalaikio 

materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą 

pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:  

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI 

NORMATYVAI 

Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 

 normatyvai metais 

  MATERIALUSIS TURTAS   

5. Pastatai   

5.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų 

storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai 

ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių 

blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai 

100 

5.2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio 

šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – 

gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

75 

5.3. Tašytų rąstų pastatai  40 
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Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 

 normatyvai metais 

5.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 15 

6.  Infrastruktūros ir kiti statiniai   

6.1. Infrastruktūros statiniai   

6.1.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 60 

6.1.2. Metaliniai 35 

6.1.3. Mediniai 15 

6.2. Kiti statiniai 15 

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai   

7.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai  25 

8. Mašinos ir įrenginiai   

8.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai 10 

8.2. Medicinos įranga 6 

8.3. Apsaugos įranga 6 

8.4. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio 

įrenginiai 

3/2 

8.5. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 

valdymo įrenginiai ir įranga 

8/4 

8.6. Kitos mašinos ir įrenginiai 15 

9. Transporto priemonės   

9.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6 

9.2. Specialūs automobiliai 4 

9.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir 

puspriekabės 

5/6 

9.4. Kitos transporto priemonės 6 

10. Baldai ir biuro įranga   

10.1. Baldai 7 

10.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4 

10.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4 

10.4. Kita biuro įranga 6 

11. Kitas ilgalaikis materialusis turtas   
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Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 

 normatyvai metais 

11.1. Scenos meno priemonės 9/3 

11.2. Muzikos instrumentai  

11.2.1. Pianinai, rojaliai, arfos 15 

11.2.1. Pučiamieji, mušamieji, styginiai ir kt. 8 

11.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 6 

11.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 1/2 

11.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5/3 

 

Išlaidos, susijusios su apskaičiuotu nusidėvėjimu, pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, 

kai jos yra paskaičiuojamos. 

 

Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 

 

Mokykla biologinio turto ir mineralinių išteklių neturi. 

 

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 konkrečių kainų įkainojimo metodą. 

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas 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.  

Finansinių metų pabaigoje, atlikus metinę inventorizaciją, atsargų nuvertėjimo, trūkumų 

ir padarytos žalos požymių neužfiksuota. 
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Finansinis turtas 

 

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 

nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą 

pripažįstant finansinį turtą, mokykla privalo įvertinti jį įsigijimo savikaina. 2019 metais mokykla 

finansinio turto neturėjo. 

 

Gautinos sumos 

 

Gautinos sumos registruojamos tada, kai mokykla įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 

finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos 

sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos 

sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o 

trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo 

nuostolius.  

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose ir atskirais atvejais kasoje. Banko sąskaitos 

naudojamos dvi: biudžeto lėšoms (gautiems asignavimams) ir specialiųjų įplaukų bei projektų ir 

paramos lėšoms. 

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. Mokyklos finansavimui 2019 metais buvo gautos valstybės biudžeto mokinio krepšelio 

lėšos ir specialiosios tikslinės dotacijos specialiųjų mokyklų aplinkai išlaikyti lėšos bei 

savivaldybės biudžeto lėšos mokinių pavėžėjimo išlaidoms apmokėti.  

Gautos ir gautinos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizavimo 

požymius. Finansavimo pajamos registruojamos iš karto po to, kai gautinos ar gautos finansavimo 

sumos panaudojamos sąnaudoms kompensuoti. Finansavimo sąnaudos apskaitoje pripažįstamos 

vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su 

jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 
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Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos pateiktos 20-ojo VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ P12 priede. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 
 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:  

- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

Pagal pobūdį įsipareigojimai skirtomi į atidėjinius; finansinės nuomos (lizingo) 

įsipareigojimus; mokėtinas finansavimo sumas; mokėtinas socialines išmokas; grąžintinus, 

permokėtus ir gautus išankstinius mokesčius ir įmokas; pervestinas sumas į savivaldybės 

(valstybės) biudžetą; mokėtinas sumas, susijusias su vykdoma veikla. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokyklos finansiniai įsipareigojimai pateikti 17-ojo 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ P10 priede. 

 

Atidėjiniai 

 

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 

mokykla turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam 

įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (atitinka visus 

18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai 

pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“ išvardintus pripažinimo kriterijus). Jei patenkinamos ne 

visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Mokykla 2019 metais mokykla atidėjinių neturėjo. 

 
 

Finansinė nuoma (lizingas) 

 

Finansinė nuoma (lizingas)  – sutartis, pagal kurią viena šalis (lizingo davėjas) 

įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą 

ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti bei naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad 

sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, 

jeigu sutartis nenumato ko kita.  

Mokykla 2019 metais finansinės nuomos (lizingo) sutarčių nesudarė. 

 

Veiklos nuoma 

 

2019 metais mokykla veiklos nuomos nevykdė. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Sutartis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nuosavyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Daiktas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaina
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nuosavyb%C4%97s_teis%C4%97
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Pajamos 

 

Mokykloje pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-ojo 

VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis. 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 mokykla gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima 

patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

 

Sąnaudos 

 

Mokykloje sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-ojo VSAFAS nuostatomis. 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.  

Mokykla nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau, esant 

reikalui, gali būti registruojami nebalansinėse sąskaitose. 

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos, 

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi veiklos 

rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam 

laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

Mokyklos buhalterinėje apskaitoje apskaičiuotos darbuotojams mokėti už kasmetines 

atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d. 

 

Sandoriai užsienio valiuta 

 

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal 

sandorio dieną galiojusį Lietuvos Banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš 

sandorių užsienio valiuta bei užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo 

dieną registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.  

2019 metais mokykla sandorių užsienio veikla nevykdė. 
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Informacijos pagal segmentus pateikimas  

 

Mokykloje apskaitos duomenys apskaitomi pagal segmentus („Švietimas“).  Segmentai – 

įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas funkcijas, apimančias vienarūšes įstaigos 

teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Apie kiekvieną segmentą 

pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos ir segmento pinigų srautai. 

 

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 išorinių 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.  

2019 metais mokykloje turto nuvertėjimo požymių nustatyta 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. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. Pasibaigus 

kalendoriniams 2019 metams, koreguojančių įvykių, kurie turėtų įtakos finansinėms ataskaitoms, 

nebuvo.  

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

 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 
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rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio 

finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 2019 metais pajamų ir sąnaudų 

tarpusavio užskaitų mokyklos apskaitoje apskaityta nebuvo. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

 Mokykla pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų 

galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 

įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms 

nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, 

įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 

laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose 

parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada 

būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir 

ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Mokykloje 2019 metais apskaitos politika nebuvo keičiama. 

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 

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

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

apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje 

buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik 

finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Mokykloje 2019 metais apskaitiniai įverčiai keičiami 

nebuvo.  

 

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 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.  

2019 metais mokyklos apskaitoje nebuvo pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusiose 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. 
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3. PASTABOS 

 

Pastaba Nr. P04.  Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nematerialaus 

turto nepirko ir nenurašė.  

2019 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1 282,82 Eur (programinė įranga). 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė sudarė 0 Eur. 

Nematerialaus turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje arba kurio kontrolę riboja sutartys ar 

teisės aktai bei turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, mokykla neturi. Turto, 

įsigyto perduoti mokykla 2019 metais neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise kitiems 

subjektams neperdavė. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokyklos nematerialus turtas pateiktas 

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ P3 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės 

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. 

Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla įsigijo ilgalaikio 

materialaus turto už 3 900 Eur (lengvąjį tarnybinį automobilį) iš spec. lėšų (2 000 Eur), paramos 

lėšų (1 830,78 Eur) ir iš lėšų už parduotą turtą (69,22 Eur). Per 2019 metus mokykla ilgalaikio 

materialaus turto nepardavė, neperdavė ir nenurašė. 2019 m. gruodžio 31 d. materialaus ilgalaikio 

turto įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, sudarė 1 021 708,12 Eur, iš 

jų: 

Gyvenamieji pastatai – 429 976,00 Eur; 

Kiti pastatai – 579 194,54 Eur; 

Infrastruktūros ir kiti statiniai – 8 474,17 Eur; 

Mašinos ir įrengimai – 578,58 Eur; 

Transporto priemonės- 3 468,58 Eur; 

Baldai ir biuro įranga – 16,25 Eur. 

2019 m. gruodžio 31 d. visiškai nusidėvėjusio, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 126 526,40 Eur: 

Infrastruktūros ir kiti statiniai – 10 923,31 Eur; 

Kiti pastatai – 12 728,52 Eur; 

Kitos mašinos ir įrengimai – 25 763,54 Eur; 

Transporto priemonės – 39 417,67 Eur; 

Baldai ir biuro įranga – 37 693,36 Eur. 

2019 metais mokykloje turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą nebuvo ir 

apskaitoje neužfiksuota. Ilgalaikio materialaus turto, kuris nebenaudojamas (laikinai 

nebenaudojamas) mokyklos veikloje arba kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai bei turto, 
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užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, mokykla neturi. Žemė naudojama pagal         

2004-01-20 panaudos sutartį Nr. PN 65/2004-0087 (neterminuotai), o pastatų, kurie nenaudojami 

veikloje, per ataskaitinį laikotarpį mokykla neturėjo. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis 

įsigyto turto ir sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, mokykla    

2019 metais neturėjo. Turto, įsigyto perduoti mokykla 2019 metais neturėjo ir per ataskaitinį 

laikotarpį patikėjimo teise kitiems subjektams neperdavė. Turto bankui perduoto ilgalaikio turto 

mokykla neturi. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokyklos materialusis ilgalaikis turtas pateiktas 

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ P4 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės 

vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Jame esantys duomenys rodo, kad mokykla neturi 

patikėjimo teise valdomos žemės ir kultūros vertybių. 
 

Pastaba Nr. P08.  Atsargos. Atsargų vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ P8 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 metų gruodžio 31 d.) atsargų likutį apskaitoje 8 061,25 Eur 

(2018 m. gruodžio 31 d. - 9 443,83 Eur) sudaro atsargos iš valstybės biudžeto lėšų už 7 982,65 Eur 

ir atsargos iš specialiųjų lėšų  už 78,60 Eur: 
 

Eil. 

Nr. 

Medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorius Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur) 

1. Maisto produktai 433,01 

2. Kuras 218,21 

3. Medikamentai 85,15 

4. Žaliavos ir medžiagos 2 654,51 

5. Atsarginės dalys 15,70 

6. Ūkio inventorius 4 654,67 

 IŠ VISO: 8 061,25 

  

Ataskaitinių 2019 metų laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusiais 2018 metais, atsargų 

vertė sumažėjo 17,15 proc. Labiausiai sumažėjo ūkinio inventoriaus vertė (19,04 proc). 

2019 metais mokykla ilgalaikio materialiojo turto ar biologinio turto, skirto parduoti, 

perkeliant jį į atsargas iki pardavimo ir atsargų, kurias laikytų (saugotų) tretieji asmenys, neturėjo. 

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai 2019 metų gruodžio 31 d. ateinančių 

laikotarpių sąnaudų mokykla neturėjo. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo 

VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ P9 priede „Informacija apie išankstinius 

apmokėjimus“. 
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Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos pateikiamos 17-ojo VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ P10 priede „Informacija apie per vienerius metus 

gautinas sumas“ ir ataskaitinio laikotarpio likutį 43 625,73 Eur sudaro: 

Eil. 

Nr. 

Sukauptos gautinos sumos  Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur) 

1. Sukauptiems atostoginiams ir socialinio draudimo 

įmokoms iš valstybės biudžeto lėšų 

40 709,81 

2. Gautinos sumos už paslaugas ir maitinimą  1430,62 

3. Sukauptos finansavimo pajamos kitų paslaugų 

apmokėjimui 

1485,30 

 IŠ VISO: 43 625,73 

 

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Informacija apie pinigus ir pinigų 

ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ P11 priede 

„Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“. 2019 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko 

nebiudžetinėje sąskaitoje (LT134010045600080099) liko nepanaudota 2 985,01 eurų, iš kurių           

2 966,08 Eur yra labdaros ir paramos lėšos ir 18,93 Eur  spec. lėšos (atsitiktinės pajamos).  

 

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, 

tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo 

sumos“  priede „Finansavimo sumų likučiai“ ir 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  P12 priede 

„Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.  

Finansavimo sumų likutis 2019 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su      

2018 metais, sumažėjo 30 540,42 eurais. Sumažėjimą labiausiai lėmė ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimo per ataskaitinius metus sumos. 

 

Pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019 m. 

gruodžio 31 d.) mokykla tiekėjams liko už paslaugas skolinga 1 485,93 eurus: 

Eil. Nr. Pavadinimas Įsiskolinimo suma, Eur Pastabos 

1. UAB Pakruojo šiluma 1 288,74 Komunalinės paslaugos 

2. UAB Abotis 96,85 Komunalinės paslaugos 

3. AB Energijos skirstymo 

operatorius 

97,85 Komunalinės paslaugos 

4. Telia Lietuva, AB 0,98 Ryšių paslaugos 

5. UAB Fleet Union 0,63 Degalai 

6. V. Pranckevičiaus IĮ 0,88 Pavėžėjimo paslaugos 

 Iš viso 1 485,93  
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Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Mokyklos etatų 

sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 520 827,36 Eur (2018 m. 

445 134,97 Eur) darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:  

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Eur) 

1. Darbo užmokesčio 512 330,50 

2. Ligos pašalpų 798,55 

3. Socialinio draudimo  7 698,31 

 IŠ VISO: 520 827,36 

 

Darbo užmokesčio sąnaudos 2019 metais labiausiai padidėjo dėl pedagogų darbo 

užmokesčio didėjimo ir jų etatų perskaičiavimo. 

 

Pastaba Nr. P02. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio 

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 27 615,25 Eur sudaro: 

 

Eil. Nr. Sąnaudos Suma (Eur) 

1. Šildymo  16 954,94 

2. Elektros energijos 6 654,33 

3. Vandentiekio ir kanalizacijos 2 351,81 

4. Ryšių paslaugų  1 329,24 

5. Kitos komunalinės paslaugos  324,93 

 IŠ VISO: 27 615,25 

 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitiniais 2019 metais, lyginant su             

2018 metais, sumažėjo 2992,61 Eur (10,8 proc.). 

 

Pastaba Nr. P02. Transporto sąnaudas 5 047,02 Eur sudaro: 

Eil. Nr. Sąnaudos Suma (Eur) 

1. Degalų ir atsarginių dalių sąnaudos 2 911,99 

2. Draudimo išlaidos 216,00 

3. Remonto išlaidos 1 868,92 

4. Išlaidos už technikinę apžiūrą 50,11 

 IŠ VISO: 5 047,02 
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Pastaba Nr. P02.  Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina. 8-ojo VSAFAS 

„Atsargos“ P8 priede “Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ atsargų sumažėjimas 

per ataskaitinį laikotarpį dėl sunaudojimo veikloje 25 491,74 Eur sudaro sekančiai: 
 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Eur) 

1. Degalų ir atsarginių dalių sąnaudos 2 944,96 

2. Nurašytų atsargų ir ūkinio inventoriaus sąnaudos 6 956,14 

3. Mokamo ir nemokamo maitinimo maisto produktų vertė  15 580,64 

 IŠ VISO: 25 491,74 

 

Pastaba. Paramos gavimas ir panaudojimas. 2019 metais mokykla gavo 664,28 Eur 

gyventojų pajamų mokesčio (2 proc. GPM), pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti 

paramą gavėjams. 1830,78 Eur (įskaitant 2018 metų likutį) buvo panaudota lengvojo automobilio 

įsigijimui (išlaidos (sąmata) suderintos su mokyklos taryba ir patvirtintos mokyklos vadovo). 

PRIDEDAMA: 

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai; 

2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas; 

3. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas; 

4. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai; 

5. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, P2 priedas, 1 lapas; 

6. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, P2 priedas,        

1 lapas; 

7. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, P3 priedas „Nematerialiojo turto balansinės 

vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai; 

8. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ P4 priedas „Ilgalaikio materialiojo turto 

balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai; 

9. 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ P8 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį“, 1 lapai; 

10. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ P10 priedas 

„Informacija apie per vienerius gautinas sumas“, 1 lapas; 

11. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ P11 priedas 

„Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“, 1 lapas; 

12. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ P12 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, 

tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapas. 

13. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  priedas „Finansavimo sumų likučiai“, 1 lapas; 
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14. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ P17 priedas 

„Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“, 1 lapas; 

15. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. P21 priedas „Pagrindinės veiklos 

pajamų žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 

aiškinamajame rašte:“, 1 lapas; 

17. Pagrindinės veikos sąnaudos, P22 priedas „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudos“, 1 lapas; 

18. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) 

įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis, P24 priedas, 1 lapas; 

19. Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas „Bendroji dais“, 1 lapas; 

20. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2019 m. 

gruodžio 31 d. duomenis, 4 lapai; 

 21. Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta iki ataskaitinių metų uždarymo, 7 lapai; 

 22. Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta po ataskaitinių metų uždarymo, 7 lapai; 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                           Rima Juozapaitienė

                  

Vyriausioji buhalterė                     Regina Šeperauskienė 


