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2011 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Tauragės  Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš 

Tauragės r.savivaldybės biudžeto. . 

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Tauragės r.savivaldybė. 

Pagrindinė veikla ,,Bendrasis pagrindinis mokymas”. 

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą  bei atsiskaitomąją sąskaitą 

DnB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinius.  

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2011 metų IV–ojo ketvirčio paskutinės 

dienos duomenis.  

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga 

neturi. 

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį dirbo vidutiniškai 92 darbuotojai.  

 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Tauragės Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys 

parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS 

reikalavimų nėra. 

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą 

reglamentuojančius teisės aktus: 

1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai. 

2. Lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas. 

3. Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas. 

4. Lietuvos respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas. 

5. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 

6. Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos 

vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę ir 

veiklos rezultatus 

  

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  

Apskaitai tvarkyti naudojami apskaitos žiniaraščiai, didžioji knyga, kuri pritaikyta 

apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus 

     Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1)  funkciją; 

2) programą; 

3) lėšų šaltinį; 

4)  biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 



Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Taikomi  kaupimo, piniginio mato principai. Pateikta informacija yra  teisinga, visais 

reikšmingais atvejais išsami. 

 

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 

savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo 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.  

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 lito verte.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (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. 

 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga 1 

2. Kitas nematerialus turtas 2 

 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 

kriterijus. 

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. 

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.  

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 lito verte.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

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

Tauragės r. Tarybos sprendimu 2010m. gruodžio 15 d. Nr. 1 – 1821 :  

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto nusidėvėjimo 

normatyvas (metai) 

1. Pastatai 75 

2. Kitos mašinos ir įrenginiai 13.5 

3. Kompiuteriai ir 

 jų įranga 

7 

4. Baldai 7.5 

5 Kitas ilgalaikis turtas 3.5-7.5 

 

 

 

 

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.  

 

 

Gautinos sumos 

 

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga 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.  

 

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo 

sumos“nustatytus kriterijus. 

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 



Finansavimo sumos  pagal paskirtį skirstomos į:finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti.Taip pat finansavimo sumomis,skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti,yra laikomos 

visos likusios finansavimo sumos,kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:  

1.Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

                  2.Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

Atidėjiniai 

 

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

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

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne 

visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla atidėjinių 

neturi 

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 Įstaiga gaus su 

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

patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

 

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.  

Apskaitoje tarnautojams ir darbuotojams nepanaudotų kasmetinių atostogų likučių sumos  

apskaičiuojamos vieną kartą per metus t.yra gruodžio 31 d.stoviui. 

 

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.  

 

 

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. 

 

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, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

 Įstaiga 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 

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 

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

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

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. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, 

pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

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. 

 



 

 

III. PASTABOS 

 

 

13 – asis VSAFAS  „Nematerialusis turtas“ 

 

Pastaba Nr. 2.  

 

Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto įsigijo už 40Lt .(1 

priedas).  

2010 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina sudaro 440 Lt (programinė įranga, licenzija). Likutinė vertė 0Lt. 

 

 

 

12 – asis  VSAFAS  „Ilgalaikis materialusis turtas“ 

 

Pastaba Nr. 3. 

 Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto 

nepirko, iškelta į užbalansinę s-tą 565794,00Lt (bibliotekų fondai), nurašė  0.00Lt .  Neatlygintinai 

gauta baldų ir biuro įrangos  už  47874Lt (1 priedas). 

 

 

 

8 – asis VSAFAS  „Atsargos“ 

 

Pastaba Nr.4 

  Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį  pagal atsargų grupes 

pateikta 1 priede. Atsargų likutis 408Lt. 

 

 

 

 

17 – asis VSAFAS  „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 

 

 

Pastaba Nr. 5. 

 Sukauptos gautinos sumos 279032 Lt. Informacija apie per vienerius metus gautinas 

sumas pateikta 7 priede. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro: 

 

Eil. 

Nr. 

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto  Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Lt) 

1. Sukauptiems atostoginiams(t.sk.priskaitymai sodrai) 192628 

2. Sukauptoms įmokoms Sodrai 47112 

3. Sukauptoms išeitinėms išmokoms 0 

4. Tiekėjams už suteiktas paslaugas 15826 

5. Mokėtinas pajamų mokestis 0 

6. Išmokos darbuotojams 23466 

 IŠ VISO: 279032 



 

Pastaba Nr. 6. 

 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 24620,00 Lt. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

pateikta 8 priede.  

2010 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje (LT644010041600050023) neliko 

nepanaudotų  biudžeto lėšų.  

2010 m.gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje (LT544010041600060194) liko 

nepanaudoti 7611,48 litai, tai pavedimų lėšų sąskaita. Lėšos gautos iš 2%.. 

2010m. gruodžio 31d.Įstaigos banko sąskaitoje(LT644010041600050023EUR) liko 

nepanaudoti  17008,23 litai, tai lėšos gautos iš Švietimo mainų paramos fondo . 

 

Pastaba Nr. 7 

 

 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 12 priede. 

  

  

5 – asis VSAFAS  „Pinigų srautų ataskaita“ 

 

 

             Pastaba  Nr. 8. 

 

             Informacija  apie pinigų įplaukas ir išmokas  pateikiama 2 priede. 

 

 

10 – asis  VSAFAS  „Kitos pajamos“ 
 

 

             Pastaba  Nr. 9. 

 

             Informacija apie kitas pajamas pateikta 2 priede. Per ataskaitinį laikotarpį gauta  8000 litų 

už pailgintą darbo dienos grupę ir  8000 litų už patalpų nuomą. 

 

 

 

20 – asis  VSAFAS  „Finansavimo sumos“ 

 

 

            Pastaba  Nr. 10. 
 

            Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokytį per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta 4 priede, o apie finansavimo sumų likučius pateikta 5 priede. 

 

 

 

 

 

 

 



25 – asis  VSAFAS  „Segmentai“ 

 

            Pastaba  Nr. 11. 

 

            Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus pagal 

segmentus pateikta priede. 

 

 

9 – asis  VSAFAS  „ Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ 

 

             Pastaba Nr. 12. 

 

            Mokesčių sumų išdėstymas pagal atskirus mokesčius . 4 priedas. 

 

            Pastaba  Nr. 13. 
 

            Socialinių įmokų sumos pagal atskiras socialines įmokas. 5 priedas. 

 

4 – asis  VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“  

             

Grynojo turto pokyčio 2011m gruodžio 31d. nebuvo ir ši ataskaita neteikiama.  

 

6 –asis  VSAFAS  „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 
 

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų įstaiga neturi. 

 

7 – asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 

 

 

 

14 – asis  VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ 

 

Įstaigoje jungimo nebuvo ir duomenų nėra. 

 

16 – asis  VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ 

 

Įstaiga biologinio turto neturi. 

 

18 – asis  VSAFAS  „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir 

poataskaitiniai įvykiai“ 

 

Atidėjinių, neapibrėžto turto ir neapibrėžtų įsipareigojimų įstaigoje nebuvo. 

 

19 – asis VSAFAS „ Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ 

 

Investicijų į nuomojamą turtą 2011m įstaiga neturėjo. 2012m  įstaiga planuoja surinkti 8000litų už 

nuomojamas patalpas. 

 

 

 



21 –asis VSAFAS  „Sandoriai  užsienio valiuta“  

 

Įstaiga užsienio valiutos išskyrus eurus gautus 2010m. projektui iš švietimo mainų paramos fondo 

neturėjo ir valiutos perkainavimo nebuvo. 

 

26 – asis  VSAFAS „ Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 

 

Įstaigoje turto perduodamo valstybės privatizavimo fondui nėra. 

 

 

    

 

 

 

 


