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I.BENDROJI DALIS
Upynos pagrindine rnokykla (toliau

- lstaiga)

yra biudZetind istaiga, finansuojama

i5

savivaldybes biudZeto, kodas 190584926.
Adresas: Kur5enq g. 45, Upynos km. Tel5iq r., Lietuvos Respublika.
Steig6ja ir kontroliuojantis subjektas yra Tel5iq r. savivaldybd.
Mokyklos veiklos sritis- Svietimas, pagrindine veiklos rdlis - pagrindinis ugdymas ir kt.
fstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitom4sias
s4skaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo
ataskaiq rinkinius.
Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas 2017 mef4 sausio men. I d. iki 2017 m. gruodZio
men. 3l d. duomenimis.
Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei filialq ar kitq struktiiriniq padaliniq fstaiga
neturi.
Vidutinis darbuotojq skaidius per ataskaitini laikotarpi buvo:
Ataskritinfu laikotarois
30

201 7-12-31

Praeies rtrskeitinis laikotarpis 20lGl2-3 |
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Svarbiq sqlygq, kurios gali paveikti tolesng veiklq nebuvo.
lstaiga vykdo nuostatuose nustaqrtas funkcijas
Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys iSreik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais
- eurais.

II.

APSKAITOS POLITIKA

Istaigos parengtos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybds standartus (toliau- VSAFAS).
lstaiga, tvarkydama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka.
lstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterin€s apskaitos programa ,,VS BiudZetas' , kuri
pritaikyta apskaitai tvar$ti pagal VSAFAS reikalavimus
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
I
valstybes funkcij4;
2) program4;
3) le5q Saltini;
4) valstybes biudZeto iSlaidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni;
Visos operacijos ir ukiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu iradu didZiojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio virienybes prie3 form4 principai. Pateikiama informacija yra patikim4 teisinga,
ne5aliSka, visais reikSmingais atvejais iSsami.

)

Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripaZistamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerialiajam turtui nustag/h$ kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje rya registruojamas isigijimo
savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacijq ir
nuvert6jim6 jei jis yra.
Nematerialiojo hrto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4
turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine vert6 - 0.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas
jo tikr4ia verte pagal isigijimo dienos biiklg, jei tikrqi4 vertg imanoma patikimai nustatyti. Jei
tikrosios vertds patikimai nustatyti negalim4 tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline
vieno lito verte.
kito vie5ojo sektoriaus subjekto
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas
registruojamas isigijimo savikain4 sukaupta amortizacija fu nuvertejimas (ei jis yra).
fsigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikr4ia verte, jei tikr4iq
vertg galima patikimai nustatlti. Jei tikrosios vertds negalima patikimai nustaq/ti, nematerialusis
turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

i3

Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizacijos laikas:

Eil.
Nr.
2.

Turto grupds
Programine iranga
Kitas nematerialus hltas

Turto amortizacij os
normatyvas (metai)
z
L

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo
kriterijus.

lsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaiinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus
kultiiros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4
nusidevejim4 ir nuvertejimq jei jis yra. Likvidacind verte - 0.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojarnas jo tikr4ia verte pagal isigijimo dienos biiklg. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turlas registruojamas simboline vieno euro verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas isigijimo savikaina, sukauptas nusidevdjimas bei nuvertejimas (iei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos bEklg.
f sigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas ilgalaikio
materialiojo turto tik4ia verte, jei tikr4i4 vertg galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki
turto perdavimo taike titrosios vertes metod4. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustat5rti,
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidev6jimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4
(tiesini) metod4 pagal ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normat)'rr'us:

Eil.
Nr.

Turto grup6s

l.

Kapitaliniai muriniai pastatai

2.

Pastatai (sienos

- iki 2,5 pl{os

storio, bloku...)

Turto nusidevejimo
normatwas (metai)
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