KAUNO VARPELIO PRADINĖ MOKYKLA
Aiškinamasis raštas
prie 2017 m. finansinių ataskaitų

Bendroji dalis

1.

Oficialus švietimo įstaigos pavadinimas – Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokykla, sutrumpintas

pavadinimas – ,,Varpelio“ pradinė mokykla (toliau – mokykla),

juridinio asmens kodas

195096037.
2.

Mokykla iš „Varpo“ gimnazijos reorganizuota į pradinę 2001.08.30d. Kauno m. Tarybos

sprendimu Nr. 92 priimtu 2001.04.26 d. Mokyklai suteiktas „Varpelio“ pradinės mokyklos vardas
Kauno miesto Savivaldybės Valdybos 2001 m .rugsėjo 25d. sprendimu Nr.1294. Nuo 2017 m.
liepos 1 d. mokyklos apskaitą tvarko BĮ ,,Kauno biudžetinių įmonių buhalterinė apskaita“.
3.

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4.

Mokyklos priklausomybė – Kauno miesto savivaldybės įstaiga.

5.

Mokyklos steigėja (savininkė) – Kauno miesto savivaldybė (toliau – steigėjas), kodas

111106319, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija – Kauno miesto savivaldybės taryba.
6.

Mokyklos buveinė – Vakarų pr. 15, LT-51307 Kaunas.

7.

Švietimo įstaigos grupė – Bendrojo lavinimo mokykla.

8.

Švietimo įstaigos tipas – pradinė mokykla.

9.

Pagrindinė mokyklos paskirtis – ugdymas, mokymo kalba – lietuvių.

10.

Mokykla mokymo forma – dieninė.

11.

Mokykla turi sąskaitas banke, antspaudą su savo pavadinimu.

12.

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių

konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais,
kitais teisės aktais ir nuostatais.
13.

Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kauno m. savivaldybės biudžeto.

14.

Mokykloje 2017 m. gruodžio 31 dieną sąraše buvusių darbuotojų skaičius buvo 48.

15.

Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2017 biudžetinius metus.

16.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiais vienetais – eurais.
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Apskaitos politika

17.

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo

sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
18.

Mokyklos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas

parengtas ir patvirtintas direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-176,
papildytas2015m.rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-189.Mokyklos apskaitos politika užtikrina, kad
apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus
VSAFAS reikalavimo, mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame
VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

19.

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
20.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo

savikaina.
21.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto

sąskaitose.
22.

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse

ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis
yra, sumą.
23.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios
ilgalaikio

materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)

minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“.

Ilgalaikis materialusis turtas

24.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Ilgalaikis materialusis turtas“ (toliau – 12-asis
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VSAFAS), ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir
taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
25.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo
kriterijus.
26.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas

VSAFAS.
27.

Įsigytas

ilgalaikis

materialusis

turtas

pirminio

pripažinimo

momentu

apskaitoje

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.
28.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
29.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes,

finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo,
jei jis yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose
rodomos tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo
išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame
VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto
vertę).
30.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto

naudingo tarnavimo laiką.
31.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą

(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus
vyriausybės ir mokyklos direktorės įsakymas 2009-12-31Nr.V- 75
32.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir,

jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

33.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ( pasigaminimo) savikaina.
34.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,

mokykla taiko konkrečių kainų būdą.
35.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius ir vadovėliai, bei knygos .

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus, vadovėlių ir knygų vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
36.

Naudojamo inventoriaus, vadovėlių ir knygų kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais

tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
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Gautinos sumos

37.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

38.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo
nuostolius.

Finansavimo sumos

39.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“

nustatytus kriterijus.
40.

Finansavimo sumos – iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir

užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti mokyklos nuostatuose
nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.
Finansavimo sumos apima ir mokyklos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams
vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
41.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
42.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį

atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
43.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms finansuoti, yra laikomos
visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
44.

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

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Finansiniai įsipareigojimai

45.

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės

nustatyti 17-ajame

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Finansinis turtas ir finansiniai
įsipareigojimai“, 18-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte
„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ (toliau
– 18-asis VSAFAS), 19-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte
„Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ (toliau – 19-asis VSAFAS)
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ir 24-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Su darbo santykiais
susijusios išmokos“ (toliau – 24-asis VSAFAS).
46.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:
46.1. susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;
46.2. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
46.3. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai
47.

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

Mokykla turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam
įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz., jei
Mokyklai iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad Mokykla privalės sumokėti ieškovui
priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtinai sumokėti sumai). Jei patenkinamos
ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina
sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame
rašte (toliau – aiškinamasis raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio
laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų
tiksliausią dabartinį įvertinimą.
48.

Atidėjinių apskaitos ypatumai bus suformuoti Kauno Varpelio pradinėje mokykloje

ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos apraše , jeigu atsiras būtinybė.
Finansinė nuoma (lizingas)

49.

Finansinės nuomos apskaitos ypatumai detaliai neaprašomi Kauno Varpelio pradinėje

mokykloje, kadangi finansinės nuomos sutarčių neturi.

Veiklos nuoma

50.

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir

naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos
sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos
laikotarpį.
Pajamos
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51.

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos

pajamos“ (toliau – 10-asis VSAFAS), ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
52.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas
su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės
funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant
detalizuojančius požymius.
53.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai mokykl a gaus

su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai
mokykla gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų
pajamos registruojamos atėmus suteiktas nuolaidas.
54.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį

laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar
parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos
55.

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Sąnaudos“ (toliau – 11-asis VSAFAS). Sąnaudų,
susijusių su

turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų

apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.
56.

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 tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.
57.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

Sandoriai užsienio valiuta
58.

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Sandoriai užsienio valiuta“ (toliau – 21- asis
VSAFAS).
59.

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 iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių
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perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų
sąskaitose.
60.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos

banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto nuvertėjimas

61.

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame viešojo

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standarte „Turto nuvertėjimas“.
62.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.

Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Mokykla nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jei
turto balansinė vertė yra didesnė už atsiperkamąją vertę, turtas yra nuvertėjęs.
63.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma

mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės
arba kitos veiklos sąnaudas.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

64.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai
įvykiai“.
65.

Mokyklos neapibrėžtasis įsipareigojimas – dėl praėjusių ataskaitinių laikotarpių ūkinių

įvykių galintis atsirasti įsipareigojimas, kurio buvimą ar nebuvimą patvirtina vienas ar daugiau
mokyklos nevisiškai kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimųjų ūkinių įvykių, arba dėl buvusiųjų
ūkinių įvykių atsiradęs dabartinis įsipareigojimas, kuris apskaitoje nepripažįstamas, nes nėra
tikimybės, kad jį reikės dengti turtu arba jo suma negali būti patikimai nustatyta.
66.

Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose neparodomas, kol nėra aišku, ar jis duos

Mokyklai ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta,
informacija apie neapibrėžtąjį turtą bus pateikiama aiškinamajame rašte.
Poataskaitiniai įvykiai

67.

Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos

ir

pateikimo

finansinėse
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ataskaitose taisyklės nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,
neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.
68.

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie

Mokyklos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai),
atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės
būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam
laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.
69.

Siekiant nustatyti, kurie ūkiniai įvykiai, įvykę pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, turi

būti vertinami, finansinėse ataskaitose turi būti nurodyta paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena ir
finansinių ataskaitų pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui diena.
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

70.

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų

tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios
užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita atliekama su gauta draudimo
išmoka).
71.

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus.

Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių
ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas
72.

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
73.

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

galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
74.Mokykla pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame
VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių
pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir
(arba) sąnaudų pripažinimo ir vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos
keitimu.
75.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to

reikalauja. 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
8

atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio
informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą
ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio
laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų
taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su
ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija
finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Apskaitos klaidų taisymas
76. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
77. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių
laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė
išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė
nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.
78. Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:
78.1. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, Kurioje
buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos
eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
78.2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas
veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų
taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama
tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama
aiškinamajame rašte.
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PASTABOS
Aiškinamojo rašto pastabose pateikiama informacija lentelių ir/arba teksto pavidalu,
paaiškinanti finansinės atskaitos straipsnius. Visi finansinės ataskaitos straipsniai detalizuojami
pagal finansinių ataskaitų – Finansų būklės ataskaitos ir Veiklos rezultatų ataskaitos– straipsnius.
Jos numeruojamos eilės tvarka. Aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinės
ataskaitos straipsnio, kurį ji paaiškina. Mokykla kontroliuojamųjų, asocijuotojų ir kitų subjektų
neturi.

I Pastaba
Nematerialusis turtas
Mokykla turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą ir jos licencijas, kt.
nematerialųjį turtą. Pagal įsigijimo šaltinį nematerialusis turtas skirstomas į valstybės ir
savivaldybės turtą. Viso nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 2017-12-31 sudaro 2124,08 €.
Likutinė vertė viso turto 0,00 €.
Nematerialiajam turtui nustatytas vienerių metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto
vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, mokykla neturi.
Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per
2017 m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Mokyklos nematerialiojo turto apskaitoje
nėra turto nuvertėjimo.
Mokykloje nematerialusis turtas yra visiškai amortizuotas,

tačiau vis dar naudojamas

veikloje. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris yra moraliai pasenęs 2017 metais
įstatymų numatyta tvarka, nurašyta nebuvo.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje, nėra.
Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, mokykloje
nėra.

10

II Pastaba
Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 2010
m. rugpjūčio 31 dieną, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais
nebuvo pakeista.
Mokykloje yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:
Eil. Nr.

IM grupės pavadinimas

Naudingo tarnavimo
laikas metais

1.

Pastatai

50

2.

Kt. Statiniai

5

3.

Mašinos ir įrenginiai

3

4

Baldai ir biuro įranga

4.1

Kompiuterinė technika

3

4.2

Baldai

3

4.3

Biuro įranga

3

5.

Nebaigta statyba

Nusidėvėjimas
neskaičiuojamas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. Pagal
įsigijimo šaltinį materialusis turtas skirstomas į valstybės, savivaldybės ir turtą iš kitų šaltinių. Viso
materialiojo turto įsigijimo savikaina 2017-12-31 sudaro 331778,95 €. Likutinė vertė viso turto
107017,93 €.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip
įsipareigojimų įvykdymo garantija, mokykloje nėra. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto,
kuris yra moraliai pasenęs nebuvo nurašyta 2017 metais įstatymų numatyta tvarka.
Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos
(lizingo) , nėra.
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.
Mokykla neturi

kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių taip pat

žemės.
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III Pastaba
ATSARGOS

Informacija apie atsargų įsigijimą ir panaudojimą

per ataskaitinį laikotarpį

mokykloje

pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. Atsargų ir inventoriaus, vadovėlių, ugdymo
literatūros įsigijimo vertė per ataskaitinį laikotarpį 72939,50 €. Atsargos , atidavus jas naudoti,
nurašytos. Ūkinis investoriaus , vadovėliai , ugdymo literatūra per ataskaitinį laikotarpį , atidavus
naudoti , perkeliamas į užbalansinę sąskaitą.

IV Pastaba
IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI
Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 6-ojo VSAFAS 6 priede. 2017 metų
pabaigoje išankstinių apmokėjimų nebeliko.

V Pastaba
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.
Mokyklos gautinų sumų per vienerius metus

sumą

sudaro 22358,88 €

– tai mokyklos

kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams už gruodžio mėnesio paslaugas ir sukauptas atostogų rezervas.

VI Pastaba
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17 – ojo
Mokyklos pinigų sumą 21704,91 € sudaro kaupiamosios sąskaitos 2%

VSAFAS 8 priede.
lėšų

likutis bei ES

struktūrinių fondų lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
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VII Pastaba
FINANSAVIMO SUMOS
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per
ataskaitinį laikotarpį Kauno Varpelio pradinėje mokykloje pateikiama 20- ojo VSAFAS 4 ir 5
prieduose.

VIII Pastaba
ĮSIPAREIGOJIMAI
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17 –ojo VSAFAS 12
priede ir 13 priede. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostoginių sąnaudos ir soc. draudimo
sąnaudos.
13 priede pateikiama informacija ,kad mokyklos įsipareigojimai yra nacionaline valiuta –
Eurai.

IX Pastaba
KITOS PAJAMOS
Kauno Varpelio pradinėje mokykloje 2017 metais gautos kitos veiklos pajamas –nuomos
pajamos.
Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS 3 priede.
Būsimosios nuomos įmokų nenumatoma gauti nes nepasirašytos nuomos sutartys ir
neteiktas
19 ojo VSAFAS 8 priedas.

X Pastaba
SEGMENTAI
.
Mokykla tvarko apskaitą pagal segmentus. Segmentai-mokyklos pagrindinės veiklos
dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančius vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas
pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. mokykla skiria švietimo segmentą. Pagal šį segmentą tvarko
turto , įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą, kad galėtų teisingai užregistruoti
pagrindinės veiklos pinigų srautus.
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lnformacija pagal veiklos segmentus mokyklos pateikiama 25 -ojo VSAF AS priede.

XI Pastaba
Apskaitos klaidu taisymas
Apskaitos klaidu taisymo taisykles nustatytos 7-aj ame VSAF AS Apskaitos politikos
apskaitiniu iverciu keitimas ir klaidu taisymas.
Ataskaitiniu laikotarpiu klaidu taisymu nebuvo.

Direktore

Daina Gitana Parazinskiene

BJ ,,Kanno biudzetiniu [moniu buhalterine
apskaita" specialiste

tJ/P;J

'ti
7

j

Audrone Meskuotiene
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Bendroji informacija

Kauno "Varpelio" pradinė mokykla ,
195096037, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Vakarų g. 15, Kauno m., Kauno m.
sav.
Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:
Eil.
Nr.
1

Filialas / struktūrinis padalinys

Buveinės adresas

Pagrindinė veikla

2

3

4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:
Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
48

48

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

1

