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I.BENDROJI DALIS

1 Duomenys apie 5i finansiniq ataskaitq rinkini parengus! vie5ojo sektoriaus subjekt4.

Vytauto DidZiojo universiteto ,,AtLalyno" progimnazija (toliau - {staiga) buvo

iregistruota, rejestro Nr.038651 istaigos hodas 290\36920, steigejas Kauno miesto savivaldybes

taryba. Pagrindine veikla - Svietimo paslaugq tiekimas.

2. Finansiniai metai

[staigos finansiniai metai prasideda 201] m.sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

lstaiga kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.

4. Informacija apie istaigos filialus ar struktiirinius vienetus:

lstaiga filiallt ar struktrlriniq vienetrl neturi.

5. Informacija apie lstaigos vidutini darbuotojq skaiiiq per ataskaitini laikotarpi

lstaigoje per 2017 metus vidutini5kai dirbo 89 darbuotoiai.

II. APSKAITOS POLITIKA

lstaigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitq straipsniq kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq nera.

lstaiga apskaitq tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkin[ rengia pagal Siuos apskait4

reglamentuoj andius teises aktus :

o Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai;

o Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymas;

o Lietuvos respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymas;

o Lietuvos respublikos biudZetiniq istaigtl istatymas;

o Kitais apskait4reglamentuojandiais LR istatymais ir teises aktais.



[staigos apskaitos politikoje taikomi budai, kurie leidZia tiksliai ir teisingai fiksuoti

istaigos vykdomas lkines operacijas ir objektyviai atspindeti istaigos finansinE bUklq bei veiklos

rezultatus.

[staiga, tvarkydama apskaitq ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkini vadovaujasi

apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas":

1. Subjekto

2. Veiklos tqstinumo

3, PeriodiSkumo

4, Pastovumo

5. Piniginio mato

6. Kaupimo

7. Palyginimo

8. Atsargumo

9. Neutralumo

10. Turinio virSenybes prie5 formq.

[staigos apskaita tvarkoma taikant dvejybini ira54.

lstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai sura5omi naudojant Lietuvos

Respublikos piniginl vienet4 - litq.

Ilkiniai lvykiai ir fikines operacijos, kuriq buvimas ir atlikimas at rezulta,ntr

iforminimas susijqs su uZsienio valiuta, apskaitoje perskaidiuojami I eurus pagal Lietuvos banko

nustatyt4uZsienio valiutos santyki, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai suraSomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.

Per 2017 finansinius metus apskaitos politikos keitimq nebuvo.

Atskirq apskaitos objektq (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargq,

pinigq, isipareigojimq, nemokamai gauto turto, atidejiniq, nuomos, finansines nuomos (lizingo),

pajamrl ir s4naudtf apskaitos principai, ivertinimo b[dai ir metodai nustatyti atitinkam4 objekt4

reglamentuoj andio se [stai go s apskaitos po litiko s skyriuo se.

Pajamos istaigoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos

registruojamos tada, kai uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq gavim4. Pajamos [verlinamos tikr4ja

vefte. Pajamos skirstomos i grupes: pagrindines veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansines

ir investicines veiklos pajamos.

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais

tuo, ataskaitiniu laikotatpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant I pinigq

gavimo moment4. Jos apskaitoje ivertinamos tikr4ja verte. S4naudos skirstomos i grupes:

pagrindines veiklos s4naudos, kitos veiklos sqnaudos, finansines ir investicines veiklos sqnaudos.



Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripalistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktq

sqvok4 ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yta registruojamas

[sigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis tuttas, kurio naudingo tarnavimo laikas

ribotas, finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 amofiizactlqir

nuvertejim4 jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4

nustatyt4turto naudingo tarnavimo laik4tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis tufias ne iS vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamas jo tikrqja verte pagal isigijimo dienos buklQ, jei tikr€Liq vertq imanoma patikimai

nustatyti. Jei tikrosios verlds patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas

registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iS kito vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamas isigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertejimas (ei jis yra).

lsigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikr4ja verte, jei

tikrqj4 vertq galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti,

nematerialusis tufias registruojamas simbolinio atlygio vefie. Nematerialus turtas turi bfiti

nura5omas ji perleidZiant arba jei Sis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripaZinimo kriterijq.

Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes , kurioms patvirlintas naudingo tarnavimo

laikas:

Ilgalaikis materialusis turtas

ilgalaikis materialusis turlas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto sqvok4 ir 12 VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turlo

pripaZinimo kriterijus.

lsigytas ilgalaikis materialusis turlas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruojamas isigijimo savikaina, jei jo verte yra ne maZesne nei 500,0Eur.(5is kriterijus

netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kult[ros vertybems ir transporto priemonems) Po

pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus kult[ros ir kitas vertybes, finansindse
?
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ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atdmus sukauptq nusidevejim4 ir nuvefiejimq jei jis yra'

Likvidacine vefie - 0,

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turlas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamas jo tikrqja vefie pagal [sigijimo dienos b[klq. Jei tikrosios vertds patikimai nustatyti

negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito ver1e.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamas lsigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas fiei jis yra) pagal

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos buklq.

lsigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas ilgalaikio

materialiojo turto tikr4ja verte, jei tikrqjq vertE galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki

turto perdavimo taike tikrosios vertes metod4. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatlti,

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito vefte'

Ilgalaihis materialusis turtas i5 apskaitos nura5omas, kai jis perleidZiamas, Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatlta tvarka pripaZintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu)

naudoti, yra prarandamas del vagysdiq, stichiniq nelaimiq ar kitq prieZasdiq.

Ilgalaikio materialiojo turlo nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4

(tiesinl) metod4 pagal ilgalaikio turlo nusidevejimo (amortizacijos) normatyvus: lstaiga nuo 2011

metq pastatams taiko 50 metq nusidevejimo normatyvq.

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas - lsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar gryn4ja realizavimo vetle,

atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

4

Ei1.

Nr.
Turlo grupes Turlo nusidevejimo

normatyvas (metai)

I Kapitaliniai mflriniai pastatai 90

2. Pastatai (sienos -iki2,5 plytos storio, blokq,..) 50

). Kiti statiniai 5

4 Gamybos ma5inos ir irenginiai 5

4. Kitos ma5inos ir irenginiai 2

5. Baldai
aJ

6. Kompiuteriai ir ju iranga
a
J

7. Kopiiavimo ir dokumentq dauginimo priemonds J

8. Apsaugos iranga J

9, Kita biuro iranga
a
J

10. Muzikos instrumentat 5

11 Ukinis inventorius ir kiti reikmenys J



Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4j a realizavtmo verte.

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain6

[staiga taiko konkrediq kainq ikainojimo metod4.

Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat

apskaitomrl atsargq budzu kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq

sunaudoj imu arba pardavimu susij usi operacij a.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti Dkinis inventorius. Naudojamo

inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinese sqskaitose kiekine ir vertine iSraiSka,

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos

nustatytos 17 -ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir isipareigojimai". Finansinis turtas apskaitoje

registruojamas pagal juos pagrindZiandius dokumentus. Finansinis tuftas apskaitoje grupuojamas I

ilgalaiki ir trumpalaiki. lstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi. [staiga gali tureti Siq rt5iq

trumpalaikio finansinio turto: per vienerius metus gautinos sumos; pinigai , kurie skirstomi pagal

pinigq paskirti: biudZeto asignavimo ld5os, paramos 1e5os.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai lstaiga igyja teisE gauti pinigus ar kit4

finansini turt4 pagal ll-q)L VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos

sumos pirminio pripaZinimo metu yra [vertinamos [sigijimo savikaina.

Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atdmus

nuvertejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikaina,

atemus nuvertej imo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatltus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZ[stamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios

sqnaudos.

Finansiniai isipareigoj imai

Finansiniai isipareigojimai [staigos apskaitoje yra skirstomi i ilgalaikius ir

trumpalaikius isipareigojimus. Ilgalaikis finansinis isipareigojimas- finansinis [sipareigojimas, kuri

privaloma ivykdyti ne anksdiau kaip po 12 menesiq. Trumpalaikis finansinis isipareigojimas-
5



finansinis isipareigojimas , kuri privaloma ivykdy,ti per 12 menesiq . Finansiniai isipareigojimai

apskaitoje registruojami tik tada , kai yra ivykdomos visos s4lygos nustatytos isipareigojimui

atsirasti, ir istaiga prisiima isipareigojim4 sumoketi pinigus.

Atid6jiniai

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del ivykio praeityje

[staiga turi dabartinq teisinq prievolq ar neat5aukiam4ji pasiZadejim4 ir tiketina, kad jam

ivykdyti bus reikalingi i5tehliai, o isipareigojimo suma gali b[ti patikimai ivertinta. Jei

patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaZistami. [staiga atidejinirl neformuoja.

Segmentai

25-asis apskaitos ir finansinds atskaitomybes standafias ,,Segmentai" (toliau - Sis

standartas) nustato istaigos informacijos apie segmentus pateikimo finansiniq ataskaitq rinkinyje

tvark4 ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansiniq ataskaitq vartotojams nustatyti

istaigos veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai paskirstlti i5teklius, reikalingus [staigos veiklai vykdyti.

Prie tam tikro segmento priskiriamos tik pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos (iskaitant

praejusiq laikotarpiq klaidq taisymq ir apskaitos politikos keitimo [tak{, turtas, finansavimo sumos,

isipareigoj imai ir pinigq srautai.

Prie segrenttl nepriskiriama:

l. finansines ir investicines veil<los pajamos ir sqnaudos;

2. kitos veiklos pajamos ir s4naudos;

3. turtas ir finansinis turtas, su kuriq naudojimu susijusios pajamos ir sqnaudos priskiriamos prie kitos

veiklos ir finansines veiklos vykdymo.

4. investicines ir finansitres veiklos pinigq srautai.

Turto nuvertdjimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma, ar yraturto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra vidiniq

ar iSoriniq nuvertejimo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji verte, kuri palyginama su tutlo

balansine verte.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo at nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli

perskaidiuojamos busimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo

(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji) verle po nuvertejimo bUtq tolygiai

paskirstyta per visq likusl jo naudingo tarnavimo laik6 t.y. nuvertejimo suma nudevima per likusi

nauding o tarnavimo 1aik4 maLinant nusidevej imo s 4naudas.



[vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

ivykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos

informacijos apie [staigos finansinE padet[ paskutinq ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys

ivykiai), atsiZvelgiant i jq itakos reik5mq parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi

flnansinds blkles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus

ataskaitiniam laikotarpiui apraSomi ai5kinamajame raSte, kai jie yra reik5mingi.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, tuftas ir isipareigojimai bei pajamos ir

sqnaudos nera uZskaitomos tarpusavyje, i5skyrus atvejus, kai konkretr-rs VSAFAS reikalauja bfitent

tokios uZskaitos (pvz. del draudiminio ivykio patirtos sqnaudos yra uZskaitomos su gauta draudimo

i5moka). Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius

rezultatus. Apskaitos principq bei apskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio

finansiniq ataskaitq rinkini, pateikiami aiSkinamajame ra5te.

Apskaitos politikos keitimas

[staiga pasirinkt4 apskaitos politikE taiko nuolat arba gana ilg4laikq tam, kad butq

galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia

lstaigos finansinds brlkles, veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms

nustatyti. fJkiniq operacijq bei fikiniq [vykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,

isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra

laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose

parodomas taikant retrospektyvini bldE t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada b[tq

buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma fikinems operacijoms ir

fikiniams ivykiams nuo jq atsiradimo

Apskaitiniq iveriiq keitimas

Apskaitiniai iverdiai yra perZirlrimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis

buvo remtasi atliekant ivertinimq arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq . [staigos

apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i t4veiklos rezultatq ataskaitos eilutq, kurioje

buvo parodytas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik

finansinds blkles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio palceitimu,

pateikiama aiSkinamaj ame raSte.



Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq

ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos verline

i5rai5ka individualiai arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vefiinemis i5rai5komis yra

didesne nei nuo 0,025 ikil procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumrl

veftds.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.2 Informacija apie segmentus pateikiama lenteles forma, 25VSAFAS 1 priedas.

Pastaba Nr.3. Informacija apie nematerialqjiturlqpateikta 13 VSAFAS 1 priede.

2017 m. gruodZio 31 d. nematerialiojo turlo isigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro

1 400,0 Eur.(programine iranga).

Pastaba Nr.4. Ilgalaikis materialus tufias. Per ataskaitini laikotarpi lstaiga ilgalaikio

materialaus turto nupirko uZ 259286,08 Eur. Informacija apie ilgalaiki materialqji turtq pateikta12

VSAFAS 1 priede..

2017 m. gruodZio 31 d. materialaus ilgalaikio turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina

sudaro 532995,64 Eur. i5 jq:

Pastatai - 231366,44 Eur;

Infrastrukt[ros ir kiti statiniai * 38137,11 Eur.;

Kitos ma5inos ir irengimai - 4177,83 Eur.;

Kita biuro iranga - 490,49 Eur.;

Kitas ilgalaikis materialus turtas- 160,44 Eur.;

Nebaigta statyba -258663,33 Eur.

lstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

lstaiga biologinio turto neturi.

Pastaba Nr. 8. Atsargos. Informacija apie atsargq vertes pasikeitim4per ataskaitin[ laikotarpl

pagal atsargq grupes pateihta 8 VSAFAS 1 priede.

Pastaba Nr.9:10 Informacija apie i5ankstinius apmokejimus ir gautinas sumas pateikta 6

VSAFAS 6 priede.

Pastaba Nrl1. Informacija apie pinigus ir jq ekvivalentus pateikta 17 VSAFAS 8 priede

Pastaba Nr.12. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltin[, tikslinq paskirli ir jq

pokydiai per ataskaitini laikotarpi pateikta 20 VSAFAS 4 priede.



Finansavimo sumq likudiai pateikti 5 priede.

Pastaba Nr.17. Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas pateilrJa 17

VSAFAS 7 priedas . Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto sudaro:

Pastaba Nr.18 Inlormacija apie gryn4ji pervirsi ar deficit4 yra pateikta 4 VSAFAS 1 priedas.

[staiga rezeruq neformuoj a.

Pastaba Nr.21, Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 10VSAFAS 3 priede.

Pajamos( 8368,07 Eur.) gautos uZ sporto sales patalpq nuomq.

Pastaba Nr.22 Informacija apie pagrindines veiklos sqnaudas.

Pastaba Nr.23 Informacija apie finansines ir investicines veiklos pajamas ir sqnaudas yta
pateikta 6 VSAFAS 4 priede.

Pastaba Nr.24 Informaciia apie isipareigojimq dali eurais.

Direktore

Specialiste

w-
Nijole Juk5tiene

x,.
Vrrgmr.la Sulctene

,,'
/,i

/tffruE
/'ItJ

Ei1,

Nr.
Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto Paskutine ataskaitimo

laikotarpio diena (Eur.)

Sukauptiems atostoginiams 38366,92

2. Tiekeiams uZ suteiktas paslausas t0661,02

IS VISO: 49027,,94


