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I.BENDROJI DALIS 

 

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą. 

 Ukmergės r. Siesikų vidurinė mokykla (toliau- mokykla) yra savivaldybės biudžetinė 

įstaiga, įstaigos kodas 290342870. Mokykla yra asignavimų valdytojas, turi herbinį antspaudą, 

sąskaitas banke, paramos gavėjo statusą. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

 Mokyklos buveinė- Laisvės g.66, Siesikų mstl., LT-20316, Ukmergės r. sav. 

 Mokyklos savininkas- Ukmergės rajono savivaldybė. 

 Pagrindinė veiklos sritis- švietimas, pagrindinė veiklos rūšis- bendrasis vidurinis 

mokymas, kitos veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas, pradinis mokymas, bendrasis pagrindinis 

mokymas. 

 Siesikų vidurinei mokyklai priklauso Petronių pradinio ugdymo skyrius. 

   2. Finansiniai metai. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.  

  3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. Mokykla  neturi 

kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų. 

  4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus. Mokykla filialų ar struktūrinių 

vienetų neturi..  

  5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą. 

  Mažėjant gimstamumui Siesikų vidurinės mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, mažėja 

mokinių skaičius klasėse, todėl mokykla mažiau gauna lėšų Mokinio krepšeliui finansuoti. Nuo 

mokinių skaičiaus priklauso ir mokyklai nustatomas etatų skaičius bei jiems išlaikyti reikalinga 

savivaldybės skiriamų lėšų suma. Kitų svarbių sąlygų, kurios galėtų paveikti tolesnę mokyklos  

veiklą, nėra.  

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Bendrosios nuostatos 

 

     Siesikų vidurinės mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis 

VSAFAS reikalavimais. Mokykla taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys 

atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos politika keičiama  vadovaujantis 7-

uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma 

vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. 

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama. 

Mokyklos apskaitoje registruojamas jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir 

disponuojamas valstybės ir savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir 

sąnaudos. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami mokyklos sąskaitų plano sąskaitose 

taikant  mokyklos apskaitos politiką, parengtą 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 dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje, litais ir centais, apvalinant iki šimtųjų lito dalių ( dviejų skaitmenų po kablelio).   

 



Nematerialusis turtas 

 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13 VSAFAS ,,Nematerialusis turtas“ 

pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Viso mokyklos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse 

ataskaitose yra rodomas 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 (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė – 0. 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas, vadovaujantis 

nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais (naudingo tarnavimo laikas). Amortizacija 

skaičiuojama taikant  tiesioginį  proporcingą skaičiavimo metodą.  

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ojo VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus.  

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas 

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0. 

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 lito verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus. 

 

Atsargos 

 

              Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, 

pateiktą 8 VSAFAS ,,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.  

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus 

apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. 

 

Finansinis turtas 

 

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

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

skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikis finansiniam turtui priskiriama: po vienerių metų 

gautinos sumos; kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per 

vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jų ekvivalentai; kitas trumpalaikis finansinis turtas.  

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai mokykloje registruojami apskaitoje gavus finansavimo 

sumas iš finansavimo  šaltinių, gavus lėšas už suteiktas paslaugas. 



Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Mokykla turi atskiras sąskaitas skirtingos 

paskirties lėšoms: valstybės ir  savivaldybės biudžeto, specialiosioms lėšoms, lėšoms iš kitų šaltinių 

ir projektų vykdymui. Biudžetinių lėšų banko sąskaitose esančios lėšos- tai mokyklai pervesti 

savivaldybės biudžeto asignavimai, kurie naudojami pagal mokyklos patvirtintas sąmatas ir 

pateiktas paraiškas. Kitų lėšų sąskaitose yra apskaitomos tikslinės paskirties ir  paramos  lėšos, 

gautos tam tikriems pavedimams vykdyti. 

 

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. 

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS ,,Finansavimo sumos“ 

nustatytus kriterijus.  Finansavimo sumos –tai mokyklos iš  valstybės ir savivaldybės biudžetų, 

Europos sąjungos ir kitų šaltinių gautos arba gautinos lėšos, arba kitas turtas, skirtas mokyklos 

nuostatuose nustatytoms programoms ir tikslams įgyvendinti. 

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;  

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

Atidėjiniai 

 

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, 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. Ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje mokykla atidėjinių neturi.  
 

Segmentai 
 

Segmentų apskaita mokykloje grupuojama, vadovaujantis 25 VSAFAS ,,Segmentai“ 

nuostatomis. Segmentai-tai mokyklos veiklos dalys, apimančios vienarūšes mokyklos teikiamas 

paslaugas. Mokykla veikla priskiriama švietimo segmentui, o mokinių nemokamas maitinimas ir 

viešųjų darbų programos vykdymas- socialinės apsaugos segmentui. 

 

Pajamos 

 

             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. 

Pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą 

ataskaitinį laikotarpį, kurį uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų  gavimo momentą. 



Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant mokyklos nuostatuose 

nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, 

priskiriamos kitos veiklos pajamoms. 

 

Sąnaudos 

 

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.  

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno 

mėnesio paskutinę dieną.  

  Atostoginių kaupiniai registruojami vieną kartą metuose - gruodžio 31 d. Pagal 

apskaičiuotas  išmokas už kasmetines atostogas sudaroma  nepanaudotų atostogų sąrašas pagal 

darbuotojus., kuria vadovaujantis  registruojamos priskaičiuotos  sumos. Jei už faktiškai 

darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu užregistruota apskaitoje , 

atitinkama suma didinamos sąnaudos ir įsipareigojimai. Jeigu už faktiškai darbuotojams suteiktas 

atostogas apskaičiuota suma mažesnė, sumos skirtumui sumažinamos sąnaudos ir įsipareigojimai. 

 

Išankstiniai mokėjimai 

 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos -  tai iš anksto pagal sąskaitą  faktūrą ar kitą dokumentą  

apmokėtos, bet dar nepatirtos sąnaudos už būsimas paslaugas. Ateinančių laikotarpių sąnaudomis 

priskiriami išankstiniai apmokėjimai už nuolatinio pobūdžio paslaugas, kurios teikiamos tolygiai. 

(pvz.: draudimo paslaugos, spaudinių prenumerata ir pan.). Išankstinis apmokėjimas – tai visos 

sutartyje numatytos sumos arba jos dalies sumokėjimas prieš gaunant prekes ar paslaugas. 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

mokyklos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 

atsižvelgiantį 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. 

 

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 

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

finansinių ataskaitų rinkinį, paaiškinami aiškinamajame rašte. 

 

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 

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

nustatyti.  

 



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.  

 

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 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų. 

 

III. PASTABOS 

 

Pastaba  Nr. P04  Ilgalaikis materialusis turtas   

Pavadinimas Įsigijimo 

savikaina, Lt 

Nusidėvėjimas, 

Lt 

Likutinė 

vertė, Lt 

Negyvenamieji pastatai 4381834,73 658286,96 3625292,77 

Infrastruktūros ir kiti statiniai 497144,00 356906,53 140237,47 

Mašinos ir įrengimai 202072,28 80151,71 95179,51 

Transporto priemonės 20000,00 20000,00 0,00 

Baldai ir biuro įranga 160696,45 91214,61 69481,84 

Iš viso 5261747,46 1206559,81 3930191,59 

 

Pastaba Nr. P08 Atsargos 

Dyzelinis kuras 221,43Lt 

Pastaba  Nr. P09  Išankstiniai apmokėjimai  

UAB ,,Lukoil Baltija“ už dyzelinį kurą.1068,47 Lt. 

 

Pastaba Nr. P10  Per vienerius metus gautinos sumos: 

1. Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto           73140,18 Lt, 

2. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto    161882,92 Lt; 

3. Gautinos sumosuž turto naudojimą ir paslaugas                 980,74 Lt, 

Iš viso:      236003,84 Lt 

 

Pastaba Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai : 

Nebiudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose 10310,32 Lt.                                                                  

Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos :  

1. .Iš valstybės biudžeto            264278,55 Lt; 

2   Iš savivaldybės biudžeto    3810577,38 Lt; 

3. Iš Europos sąjungos fondų      70913,37 Lt,  

4 . Iš kitų šaltinių                        10310,32 Lt, 

  Iš viso:                                  3940722,74 Lt. 



Pastaba Nr. P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai 

1. Tiekėjams mokėtinos sumos: 

1.1. UAB,,Kretingos maistas“-už bendrabutyje gyvenančių mokinių maitinimą - 2772,59 Lt, 

1.2.  UAB ,,UkmNet“-už kompiuterių priežiūrą-                                                      392,76 Lt; 

1.3.  UAB,,AASE“-už elektros įrenginių priežiūrą -                                                 810,70 Lt, 

1.4.  UAB ,,Baltukmės statyba“-už mokyklos rekonstrukcijos darbus-              149 454,44 Lt. 

                                                                                                                 Iš viso:  153430,49 Lt. 

2012-01-01 UAB ,,Baltukmės statyba“ skola siekė 349 454 Lt, tačiau dalis šios skolos- 200 000 Lt- 

buvo apmokėta iš Europos sąjungos fondų lėšų pagal Ukmergės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012-10-31 įsakymą Nr.13-1293. 

 

2. Sukauptos mokėtinos sumos: 

2.1.Sukauptos atostoginių sąnaudos iš valstybės biudžeto                         55840,74 Lt. 

2.2. Sukauptos soc.draudimo įmokų sąnaudos iš valstybės biudžeto         17299,44 Lt, 

2.3. Sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto                    6453,23 Lt., 

2.4. Sukauptos soc.draudimo įmokų sąnaudos iš savivaldybės biudžeto     1999,20 Lt, 

                                                                                                      Iš viso:   81592,61 Lt. 

 

Pastaba Nr. P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos.   

321,84 Lt gautos lėšos už transporto nuomą Ukmergės švietimo centrui. 

Pastaba Nr. P02,P22 .Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. 

Darbo užmokesčio sąnaudos     1264216,83 Lt 

Socialinio draudimo sąnaudos    388809,26 Lt, 

                           Iš viso :           1653026,39 Lt.. 

 

 

Teisinių ginčų, reikšmingų įvykių, neabibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio po 

paskutinės tarpinio ataskaitos laikotarpio dienos nebuvo. 

 

 

 
Buhalterė                                                                                                           Elvyra Balnienė 


