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SKUODO BARTUVOS PROGIMNAZIJA
BiudZetine fstaiga, Satrijos g. l, LT-98114 Skuodas, rel. (8 440) 732 7l,tel/faks. (8 440) 732 7J,

el.p. rastine@barhrva.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridiniq asmenq registre, kodas 190g92g56.

Ai5kinamasis ra5tas prie 2013 m. finansinig ataskaitq

I. BENDROJI DALIS

l.Skuodo Bartuvos progimnazija I'ra vie5asis juridinis asmuo, turintis s4skaitas banke ir antspaud4 su
Lietuvos Respublikos valstybiniu herbu ir savo pavadinimu. Mokyklos adresas Satrijos g. I , Skuodas LT-g1ll4.
Mokyklos kodas 190892856.

2. Mokykla yra biudZetine istaiga, finansuojama i5 Skuodo rajono savivaldybes biudZeto.
3. Mokyklos steigeja y'a Skuodo rajono savivaldybe, kuri koordinuoja mokyklos veikl4, tvirtina ir

teises aktq nustatyta tvarka keidia mokyklos nuostatus, sprendZia kitus istatymuose jos komietencijai piiskirtus
klausimus.

litais.

4.Mokykla kontroliuojamq istaigtl neturi.
5.2013 m. gruodZio 3 1 d. vidutinis darbuotojq skaidius buvo 77 .
6. Svarbiq s4lygq, kurios gali paveikti tolesng mokyklos veikl4 nefZvelgiama.
7. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
8. Mokyklos finansines ataskaitos teikiamos uz pihus 2013 biudZetinius metus.
9. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos respublikos piniginiais vienetais -

II. APSKAITOS POLITIKA

10. Mokyklos parengtos finansines ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip nustatSrta Vieiojo sektoriaus
atskaitomybes istatymo 2l str.6 dalyje.

11. Mokyklos apskaitos politika parengta ir patvirtinta mokyklos direktoriaus 2010 m. sausio 4 d.
isakymu Nr.Vt-53. Mokyklos apskaitos politika uZtikrina, kid apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno taikytino
VSAFAS reikalavimus.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

12. Nematerialiojo turto apskaita vykdoma pagal l3- ajame VSAFAS ,,Nematerialusis turtas,,reikalavi-
mus, o nematerialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimas ir registravimas apskaitoje - pagal 22 - ojoVSAFAS ,,Turtonuvertej imas" reikalavimus.

13. Nematerialusis turtas yrapripalistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir nema-
terialiajam turtui isigyti kriterijus.

14. Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina.
15. I5ankstiniai mokejimai uZ nematerialqjiturtq registruojami nernaterialiojo turto s4skaitose.
16. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinese

ataskaitose yra parodomas fsigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 amortizacijqir iuvertejim4, jeigu jis yra.
17. Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per v-isa nustatyt4 turto

naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu.
18. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas gali biiti ribotas ir neribotas .Nematerialiojo hrrto,turindio neribot4 tarnavimo laik4 amortizacij a neskaidiuoj ama.
19. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti

mokyklos direktoriaus isakymu 2010 m. vasario 26 . isakymu Nr.Vl-70, kuris suderintu, ,u Skoodo rij. savivaldybes
administracij os direktorium.

20. Naudojamo pagal nuomos ar panaudos sutartis nematerialiojo turto arnortizacijaneskaidiuojama.
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Materialusis turtas

2l. Ilgalaikio materialiojo hrto apskaita vykdoma pagal 12- ajame VSAFAS ,,Materialusis turtas,,
reikalavimus, o materialiojo hrrto nuvertejimo apskaidiavimas ir registravimas apskaitoj e -pagal 22 - ojoVSAFAS
,,Turto nuvertejimas" reikalavimus.

22.Ilgalakis materialusis turtas yra pripaZistamas, jei atitinka l2-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
ilgalaikiam materialiajam turtui isigyti kriterijus.

23. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobudi skirstomas i pagrindines grupes, nustat;das l2-ame
VSAFAS.

24' Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje registruojamas isigijimo savi-
kaina.

25. I5ankstiniai mokejimai uZ ilgalaiki materialqii turt4 registruojami tam skirtose ilgalaikio materia-
liojo turto s4skaitose.

26'Po pirminio pripaZinimo nematerialusis hrtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinese
ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacij4ir nuvertejim4, jeigu jis yra.

27.Ilgalakio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma-pei vL4 nustatyt4 hyto
naudingo tarnavimo .

28. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 metod4
pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyws patvirtintus mokyklos direktoriaus isatymu iOtO m.'
vasario 26 . isakymu Nr.Vl-70, kuris suderintas su Skuodo raj. savivaldybes administracijos direktorium.

29. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas ir nuver-
tejimas nura5omi.

30. Ilgalaikio materialiojo hrto rekonstravimas, remontas ir kiti darbai pripaZlstami esminiu turto page-
rinimu, jeigu padidina turto funkcine apimti arba_pailgina turto naudingo tarnavimo laika, arba iS esmes pagerina jo n"au-
ding4sias savybes. Siq darbq verte didinama ltgataitio materialiojo tuio isigijimo savikaina ir (arba) pat*Jinamas tit<gs
turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingqiq itgaiaitio materialiojo turto iavybiq jie ne-
pripaZistami esminiu pagerinimu, o Siq darbq verte pripaZistama ataskaitinio laikotarpio s4naudomis.

Atsargos
31. Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustat5zti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos,,.
32. Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo savikaina, o sularant finansines ataskai-

tas - isigijimo savikaina.
33. Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq mokyklos reikmems taikomas atsargrl ikainojimo budas ,pir-mas i - pirmas i5" (FIFO) arba konkrediq kainq biidas.
34- Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti iikinis inventorius. Atiduoto naudoti tkinio invento-

riaus verte i5 karto itraukiamas i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita tvarkoma nebalansineje
s4skaitoje,,Atsargq" apskaitos apra5e nustatyta tvarka.

Finansinis turtas

35. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustafti l7 -ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas irfi nansiniai isipareigoj imai".
36.Finansinis turtas )ra skirstomas i ilgalaiki ir trumpalaiki.
37. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriamos po vienerigmetq gautinos sumos.
38. Trumpalaikiam finansiniam hrtui priskiriamos per vieneriui iretus gautinos sumos.

Gautinos sumos

39. Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra vertinamos isigijimo savikaina.
40.Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atemus nuvertejimo

nuostolius , o trumpalaikes gautinos sumos - isigijimo savikaina, atemus nuverteiimo nuostolius.

Finansavimo sumos

41. Finansavimo sumos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje, jeigu atitinka 20- ojoVSAFAS
,,Finansavimo sumos" pateiktE s4vok4 ir kriterijus.

42.Le5os, kurias mokykla pervede ibiudZet4 ir gavo i5 biudZeto atgal nera finansavimo sumos.
43' Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamJs pagal detalizuojandius poZymius,

nurodant finansavimo sumos davej4, valstybds funkcijas, prog.u-ur.
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44-Finansvimo sumos - mokyklos i5 valstybes ir savivaldybes biudZeto, ES, Lietuvos ir uZsienio para-
mos fondg gauti arba gautini pinigai ar kitas turtas, skirti mokyklos nuostatuose numat5rtiems tikslams pasiekti ir hr*c-
ijoms atlikti bei vykdomoms programos igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir mokyklos gautus pinigus ir kit4 turt4
pavedimams vykdyti, kitas le5as i5laidoms dengti ir kaip param4 gaut4 turtg.

45. Finansavimo sumos grupuojamos i finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti ( finansavimo
sumos gaunamos pinigais ilgalaikiam turtui ir atsargoms isigyti arba gautas turtas ar atsargos natiira) ir finansavimo
sumos skirtos kitoms i5laidoms kompensuoti.

46.Visos gaunamos ir perduodamos finansavimo sumos grupuojamos pagal s4skaitq plano s4skaitas:
finansavimo sumos i5 valstybes biudZeto, finansavimo sumos i5 savivaldybes biudzeto, nnansavimo sumos iS kitq Sal-
tiniq.

47. Finansavimo pajamos pripaZistamos pagal kaupimo princip4 - gautos finansavimo pajamos arba jr1
dalys pripazistamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sqnaudos.

48. Jeigu gautos finansavimo sumos , skirtos kitoms i5laidoms, panaudojamos atsargoms ar ilgalaikiam
turtui isigyi jos turi bUti pergrupuojamos pagal faktinijq panaudojim4.

Finansiniai isipareigojimai

49. Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai , metodai ir taisykles nustatSrti l7-alameVSAFAS
,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai", l8- ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreziieii lsipareigojimai, ne-
apibrdZtasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai", 19 -ajame VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuo*u ltizingag ir-titos turto
pardavimo sutargzs" tr 24-ajune VSAFAS ,Su darbo santykiai susijusios ismokos,..

50. Visi finansiniai isipareigojimai skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.
51. Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina. Veliau Sie isi-pareigojimai vertinami: susijg su rinkos kainomis - tikrqia verte, kiti-ilgataikiai frnunsiniai isipareigojim ai- amortizuLta

savikaina, kiti trumpalaikiai isipareigojimai - isigij imo savikaina.
52. Isipaftgojimai apskaitoje pripaZistami tik tada , kai yra ivykdomos visos s4lygos, nustat5rtos isipa-reigojimui atsirasti ir mokykla priima isipareigojim4 sumoketi pinigus pagal17,l7 r lg VSAFAS.
53.Finansinius fsipareigojimus mokykla pripaZfsta isigijimo savikaina.
54. fsipareigojimai apskaitoje regishuojami pagal s4skaitas fakturas, perdavimo ir priemimo akfus , Zi-

niarasdius, buhalterines paZymas ar kitus juos pagrindZiandius dokumentus.

Informacijos grupavimas pagal segmentus

S5.Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai nustafti 25-
ajameVSAFAS,,Atsiskaitymai pagal segmentus,..

56. Mokykla skiria Siuos segmentus: Svietimo.
57. Apie kiekvien4 segment4 pateikiama informacija: segmento s4naudos ir segmento pinigq srautai.
58.Mokyklos turto , isipareigojimrl ir finansavimo sumq ir pajamq apskait4 tvaikoma pagalsegmentus

taip, kad galetq teisingai uZregistruoti pagrindines veiklos s4naudas ir pinigrl rruutor.
59.Turtas' isipareigojimai, finansavimo sumos , pajamos , s4naudos, kuriq priskyrimo segmentui yra

neai5kus, yra priskiriami didZiausi4 mokyklos veiklos dali sudarandiam segmentui.

Kitos pajamos

60. Pajamrtr apskaitos principai, metodai ir taisykles nustat5zti l0-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos,, ir 20-aj ame VSAFAS,,Finansavimo sumos.,.
61. Pajamos pripaZistamos pagalkaupimo princip4 , vadovaujantis l0 - uoju ir 20-uoju VSAFAS. pa-

jamos negali buti pripaZintos, jeigu negalima patikimii lvertinti sanaudrl
62. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarp!, kur!yra uZdirbamos, nepriklausomai nuo pinigq gavimo.

veiklos.
63. Visos mokyklos pajamos skirstomos i : pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansines investicines

64. Mokyklos gautos pajamos skirstomos ! grupes pagal patvirtint4 s4skaiq phn4.

S4naudos

65.S4naudq apskaitos principai , metodai ir taisykles nustatyti l-ajame VSAFAS ,,S4naudos,,. S4naudqsusijusiq su turtu , finansavimo sumomis ir isipareigojimais, apskaitos principai n ,rtutyti 1q apskait4
reglamentuojandiuose VSAFAS .
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66. S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo atas-
kaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant ipi"rg,l isleidimb laih4.

67. S4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigrl suma. 
-

68. Sqnaudos apskaitoje registruojamos pagal Siuos dokumentus: s4skaitas faktiiras ar kitus isigijimodokumentus, ivairius Ziniara5dius ir ivairius kitus dokumentus.
69. S4naudos pripaZistamos pagal tiekejrl i5ra5ytus pirminius dokumentus. Pridetines vertes mokestis

pripaZistamas s4naudomis.
70' Sqnaudos ir moketinos sumos ).ra registruojamos t4 menesi, kuri gaunamos s4skaitos fakttiros. Atas-

kaitinio menesio apskaitoje registruojamos moketinos sumos pagal gautus dokumentus iki kito men. 15 d., o metq pa-
baigoje ne veliau kaip iki kito men. 20 d.

71. Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos registruojamos kiekvieno men. paskuting darbo
dien4 pagal to menesio darbo uZmokesdio apskaidiavimo Ziniari5ti.

72. Mokykla ne rediau kaip vienq kart4 per metus pagal paskutines metq dienos b6klg apskaidiuotas
sumas moketi uZ kasmetines atostogas pripaZista s4naudomis. Nuo apstaieiuotos sumos skaidiuojama kauptina soc.
draudimo imokq suma.

73. Mokyklos veiklos s4naudos grupuojamos pagal patvirtint4 s4skaitq plan4.
74. Kitos veiklos s4naudos apskaitomos tokia pat tvarka kaip ir pagriniines veiklos.

Segmentai

75. informacrjos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai nustatlrti 25-ajame
VSAFAS,,Atsiskaitym ai pagal segmentus.,.

. 76. Segmentai-mokyklos pagrindines veikos dalys pagal atliekamas valstybes funkcijas, apimandios
vienarii5es mokyklos teikiamas vie54sias paslaugas pagal valstybes nr*ciiq klasifikacija.

77. Mokykla priskiriama Svietimo segmentui.
78. Apie segment4 pateikiama segmento s4naudq ir pinigq srautq informacija.

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas

79. Mokykla turi 5i nematerialqiiturt4: programing licenzij4 ir kitq nematerialqjiturt4.
80' Nematerialiajam turtui nustagdas 3 metq tarnavimo laGs. Nematerialiojo iurto, kurio naudingotarnavimo laikas bDtq neribotas nera.
8 I ' Pateikiame form4 apie nematerialiojo turto balansines vertes pagal grupes pasikeitim4 per 2013 m.pagal l3- ojo standarto I priede nurodya4 form4. Nematerialiojo turto per ataskait'inJrufioturpigauta nealygint inaitL8875,35L1 . Sukauptas nusidevejimas per 2013 metus sudaro ias.et rt.
82. Kitas nematerialusis turtas visi5kai amortizuotas , bet naudojamas.
84' Nematerialiojo turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai ir turto, uZstat5do kaip isiparei-gojimr+ ivykdymo garantija nera

laikas:

Materialusis turtas

86. Mokykloje yra Sios ilgalaikio materialiojo turto grupes ir joms nustatytas Sis naudingo tarnavimo

llgalaikio turto grup6s ir ru5ys Turto nusiddvejimo
normatyvai (metais)

NEMATERIALUSIS TURTAS

Kitas ne m ate rial u s tu ftas



MATERIALUSIS TURTAS

3 Pastatai

3 ,1

Kapitaliniai mUriniai pastatai (sienos 2.5 ir daugiau plytq storio,
gelZbetonio; perdengimai ir denginiai - gelZbetoni-niai);monolitinio
gelZbetonio pastatai, stambiq blokq ( per-dengimai ir denginiai
qelZbetonin iai) pastatai

3.2

Pastatai (sienos iki2.5 plytos storio, blokq, monolitinio Slako,
betono, lengvq Slako blokq, perdengimai ir denginiai -
qelZbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 50

4 I nfrastru ktI ros ir kiti stati n iai
4 .1 Kit istat iniai

4 . 1 . 1 Sporto aik5teles 10
5 MaSinos ir irenqiniai

5 .1 Gamybos ma5inos ir irenqiniai 4

5.2 Filmavimo, fotografavimo, mobilioio telefono rviio irenqiniai 2

5,3
Radijo ir televizijos, informaciniq ir rySiq technologijq valdymo
jrenginiai ir jranga 5

5,4 Kitos ma5inos ir irenqiniai 5
6 Transporto priemones

6 ,1 Lengvieji automobiliai ir iu priekabos 10
6.2 Autobusai 7
6,3 Kitos transporto priemon€s 7

7 Baldaiir biuro iranga
7 ,1 Baldai 7

7,2 Kompiuteriai ir iu iranqa 3
7,3 Kopijavimo ir dokumentq dauqinimo priemonds 3
7,4 Kita biuro jranga 4

8 Ktas ilgalaikis materialusis tuftas
8 .1 Muzikos instrumentai 10
8,2 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 4

87. Informacija apie ilgalaikio turto balansines vertes pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikei-
tim4 pateikta pagal 12 -ojo standarto I -m4 pried4.

88. Mokykloje yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra pilnai nudevetas, bet naudojamas.
89.Per ataskaitini laikotarpi gauta ilgalaikio turto:

nemokamai Skuodo savivaldybes administracija transporto priemone tL 124700,10 Lt, ma5ina
turi sukaupusi nusidevejimo uL83l32,66Lt baldai, biuro iranga (nauji) u|624g25gLt

4t9Z.6S Lt. 
kitas ilgalaikis materialus turtas(naujas) uZ

nera.

nera.

90. Turto, kuio kontrolg riboja sutarfys ar teisds aktai, ir turto uZstatyto kaip isipareigojimq garantija

9l . Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas mokyklos veikloje nera.
92.Pastat4, kurie nenaudojami iprastineje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms ii nuomos uZdirbti

93. Turto isigytopagal finansines nuomos (lizingo) sutartis nera.
94. Mokykla ilgalaikio materialiojo turto priskirto prie Zemes, kilnojamqiq ir nekilnojamqjq kulturos

vertybiq grupiq neturi.

Atsargos
9T.Informacija apie atsargq vertg ir grupes pateikiama 8 -ojo vSAFAS I priede.
98. Per 2013 metus gauta neatlygintinai atsargq i5 Skuodo vie5osios bibliotekos uL2726.59 Lt



Skuodo savivaldybes administracij os uL 19407,10 Lt
99.Ataskaitiniame laikotarpyje mokykloje atsargq verte nebuvo nei sumaZinta nei padidinta.
100. Mokyklos atsargq pas trediuosius asmenis nera.
101. Mokyklos ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti ir perkelto i atsargas nera.

Per vienerius metus gautinos sumos

102. Sukauptos gautinos sumos:
Atostogq kaupiniai 146770,72Lt
{mokos sodrai (darbuotojo) 7004 ,25 Lt.
fmokos sodrai (imones) 4338,26Lt
UZ rySiq paslaugas 212,60Lt
UZ prekes 835,31Lt
UZ kitas paslaugas 47,58Lt
UZ komunalines paslaugas 377,53Lt
UZ prekes i5 spec.le5q 440,20Lt
UZ prekes i5 kitq pirkejq l2l5,09Lt

Finansavimo sumos

105. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius pateikiama 20-
ojo VSAFAS 4 priede.

Zenkliausios finansavimo sumos
106. Valstybes biudZeto asignavimai -1958493,17 Lt.
107. Savivaldybes biudZeto asignavimai 572993,39 Lt.
108. Neatlygintinai gautas turtas ( valstybes, savivaldybes , kitq SaltiniU) 13926l;lLt
109. Kitt+ Saltiniq leSos, i5 gyventojq pervesto 2%opajamt4mokesdio ir labdaros ir paramos fondo le5os

sudaro 12762.91Lt

115. Finansavimo sumq sumaZejimas del jtl panaudojimo savo veiklai (Zenkliausios sumos):
Darbo uZmokestis
Soc. draudimo imokos

Komunalines ir rySiq paslaugos
Sunaudota iv. atsargq

Ilgalaikio turto nusidevejimas ir amortizacij a 146476,37 Lt

1761287,45L/'
544315,27 Lt

172972,20Lt
64989,09 Lt

paj amos, gautos pardavus metalo lafiq-12498,00 Lt

. I19. Kitq pajamq iSlaidos : nupirktas kopijavimo popierius ir toneris, pirktos prekes reikalingos po
pastato renovacijos interneto tinklui atstat5di bei kitoms illaidoms padengti..

I16. Finansavimo sumq likudiai pateikti 20-ojo VSAFAS 5 priede.

Kitos pajamos

117. Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikiama l0-ojo vSAFAS 2 priede.
118. Pajamos gautos:

kopijavimo paslaugos 4672,90

Direktorius Virginijus Jok5as

Vyr.buhaltere Maryte Mahimiene


