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I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie Kretingos Marijos Ti5keviiiut6s mokykl4
Kretingos Marijos Ti5kevidi[tes mokykla iregistruota 2012 m. kovo men.26 d. steigejas

Kretingos rajono savivaldybe. Pagrindine veikla Svietimas-ikimokyklinis ugdymas, prie5mokyklinis
ugdymas, pradinis ugdymas ir specialusis ikimokyklinis ugdymas, specialusis prie5mokyklinis
ugdymas, specialusis pradinis ir specialusis pagrindinis ugdymas .fstaiga filialq ar struktlriniq
vienetq neturi.

Finansiniai metai
fstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.
Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus
fstaiga kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.
Informacija apie istaigos filialus ar struktiirinius vienetus
{staiga filialq ar strukturiniq vienetq neturi.
Informacija apie istaigos vidutinidarbuotojg skaiiiq per ataskaitini laikotarpi
fstaigoje per 2019 metus vidutiniSkai dirbo 76 darbuotojai. Ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje dirbo 74 darbuotojai.
Svarbios s4lygos, kuriomis veikia istaiga ir kurios gali paveikti tolesng istaigos veiklq
MaLeiant gimstamumui, taip pat jaunoms Seimoms i5vykstant i uZsieni gali sumaZeti vaikq.

II. APSKAITOS POLITIKA

lstaigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
fstaiga apskaita tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkini rengia pagal Siuos apskait4 reglamentuojandius
teises aktus:

1. Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai;
2. Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymas;
3. Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymas;
4. Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymas.
fstaiga, tvarkydama apskait4 ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkini, vadovaujasi

apskaitos principais, kurie yra nurodyti VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas":
1. Subjekto;
2. Veiklos tgstinumo;
3. Periodi5kumo;
4. Pastovumo;
5. Piniginio mato;
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6. Kaupimo;
7. Palyginimo;
8. Atsargumo;
9. Neutralumo;
10. Turinio vir5enybes prie5 form4.
lstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybini ira54.
{staigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surasomi

Respublikos pinigini vienet4 - eur?.
naudojant Lietuvos

Apskaitos dokumentai sura5omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba, Per 2018
finansinius metus apskaitos politikos keitimq nebuvo.

Atskirq apskaitos subjektq (materialiojo, nematerialiojo, finansinio turto, atsargq, pinigq,
isipareigojimq, nemokamai gauto turto, atidejiniq, nuomos, finansinds nuomos (lizingo), pu;a-q,
s4naudq) apskaitos principai, ivertinimo b[dai ir metodai nustatyti atitinkam4 
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reglamentuoj andiose i staigos apskaitos politikos skyriuose.
Nematerialusis turtas
l. Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas

isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo
laikas ribotas, finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4
amortrzaclj4 ir nuvertej im4.

2. Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4
nustatyt4 turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu.

3. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant i sutaftis ar
kitas juridines teises, neturi bDti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi.

Ilgalaikis materialusis turtas
1' fsigy'tas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus
kultlros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4
nusidevej im4 ir nuvertejim4.

2. Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto
naudingo tarnavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas
skaidiuoti nuo kito mdnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas
nebeskaidiuojamas nuo kito mdnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine vefte
sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nuraSomas arba kai apskaidiuojamas ir
uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertds sumai, pirmos dienos.

3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4
(tiesini) metod4 pagal ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil.
Nr.

Turto grupes Turto nusidevejimo
normatyvas (metai)

1 MaSinos ir irenginiai
1.1 Filmavimo, fotografavimo, mobilioj o telefono

ry5io irenginiai

a
J

t.2. Radijo ir televizijos, informaciniq ir ry5iq
technologiiu tinklu valdymo ireneiniai ir iransa

5

L3. Kitos ma5inos ir irenginiai l0
2. Transporto priemones
2.1 Lengv eji automobiliai ir iu priekabos 5
a
J. Balda ir biuro lranga
3.1 Baldai 7
3.2. Kompiuteriai ir iq iranga +
aaJ.J. Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemonds A+
3.4. Kita biuro iranga 5



4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
4.1 Ukinis inventorius ir kiti reikmenvs 5
4.2 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5
4. Kai turtas parduodamas arba nuraSomas, jo isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejirn-as ir

nuvertejimas nura5omi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatq
ataskaitos straipsnyj e.

5. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaZistami esminiu
turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apimJi arba pailgina turto naudingo tarnavimo laik4,
arba i5 esmes pagerina jo nauding4sias savybes. Siq darbq verte didinama ilgalaikio materialiojo
turto isigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likgs turto naudingo tamavimo laikas. Jei atlikti
darbai nepagerina naudingqjq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto funkcijl.
apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaZistami esminiu pagerinimu, o
Siq darbq verte pripaZistama ataskaitinio laikotarpio s4naudomis.

Atsargos
l. Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo savikaina, o sudarant

finansines ataskaitas - isigijimo savikaina ar grynqa galimo realizavimo verte, atsiZvelgiant itai,
kuri i5 jq maZesne.

2. Atsargos, sunaudotos veikloje, nura5omos. Atsargq sunaudojimas apskaitoje
registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq b[d4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama
kiekviena su atsargq sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

3. Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus verte i5 karto itraukiama i sqnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma
nebalansinese s4skaitose kiekine ir vertine iSraiSka.

Finansinis turtas
l. Pirminio pripaZinimo metu finansinis turtas ivertinamas ir apskaitoje registruojamas

balansine verte, nustatyta pagal perdavimo ir priemimo akte nurody'tus duomenis. Nustatyta
balansine verte laikoma isigijimo savikaina.

2. Mokyklos finansinis turtas yra skirstomas i ilgalaiki ir trumpalaiki. Nustatant, ar
finansinis turtas priskirtinas prie ilgalaikio ar,trumpalaikio, ivertinamas pinigq ar kito finansinio
turto uZ ji atgavimas per 12 menesiq skaidiuojant nuo einamojo ataskaitinio laikotarpio paskutines
dienos.

3. Prie ilgalaikio finansinio turto priskiriama:
3.1 . po vienq metq gautinos sumos;
3.2. kitas ilgalaikis finansinis turtas.
4. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama (grupuojama pagal mokyklos s4skaitq

plano s4skaitas):
4.f . i5ankstiniai apmokejimai;
4.2. per vienus metus gautinos sumos;
4.3. pinigai ir pinigq ekvivalentai.
Pinigai ir pinigq ekvivalentai
1. Pinigus sudaro pinigai banko s4skaitose.
2. Pimgai bankq s4skaitose apskaitoje registruojami iplaukus i banko s4skait4 le5oms

pagal banko s4skaitq iSraSus.

3. Pinigq ir pinigq ekvivalentq sumaZejimas apskaitoje registruojamas, kai:
3.f . ivykdomi isipareigojimai apmokant;
3.2. iS anksto apmokama uZ paslaugas arba turt4;
3.3. grqLinamos finansavimo sumos.
Finansavimo sumos
1. Finansavimo sumos - i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq gauti arba gautini pinigai

arba kitas turtas, skirtas mokyklos istatuose nustatytiems tikslams ir programoms igyvendinti.
Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus.


