
Mosti5kiq mokykla-dau giafunkcis centras

AISKINAMASIS RASTAS
prie 2019 m. finansiniq ataskaitq rinkinio

2020 m. geguZes 20 d.

Vilnius

1. BENDROJI DALIS

l. Mosti5kiq mokykla-daugiafunkcis centras yra dienine, savaranki5ko mokymosi bendrojo

lavinimo mokykla.

2. Mokyklos buveines adresas: Mokyklos g. 36, Mosti5kes, Vilniaus r. fstaigos kodas -
191319083.

3. Mokykla yra finansuojama i5 Vilniaus rajono savivaldybes biudZeto, valstybes, Europos

Sqjungos biudZetq, kitq Saltiniq.

4. lslaiga vykdo prie5mokyklini, pradini, pagrindini ir papildomo ugdymo programas.

5. Mokymo kalba lenkq. Vidutinis mokyklos darbuotojq skaidius sudard 45.

6. Mokyklos finansines ataskaitos teikiamos uZ pilnus 2019 biudl:etinius metus. Finansinese

ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos pinigais eurais.

2. APSKAITOS POLITIKA

7. Mokyklos parengtos finansinds ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustabrta Vie5ojo

sektoriaus atskaitomybes istatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

8. Mokyklos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudetine dalis. Apskaitos vadovas

parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybds administracijos. Mokyklos

apskaitos politika uLttkrina, kad apskaitos duomenys atitiktr4 kiekvieno taikytino

VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, yra vadovaujamasi

bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio

pateikimas".

9. Metin! finansiniq ataskaitq rinkini sudaro Sios ataskaitos: finansines brlkles ataskaita;

veiklos rezultail ataskaita; pinigq srautq ataskaita; grynojo turto pokydiq ataskaita;

ai5kinamasis ra5tas.
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10. Mokyklos apskaita fvarkoma ir finansinirl ataskaitq rinkinys sudaromas vadovaujantis

Siais bendraisiais apskaitos principais: kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo,

periodiSkumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, furinio

vir5enybes prieS form4.

11.Visos ukines operacijos ir lkiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq

ekonominds klasihkacijos straipsnl, valstybes funkcij4, priemong, program? ir le5q

Saltini.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Ilgalaikis nematerialusis turtas

12. Nematerialusis turtas ya pripaZistamas, jei atitinka 13 VSAFAS pateikt4 sqvok4 ir

nematerialiajam turhri nustatlrtus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo

apskaitoje yra registruojamas isigijimo savikaina.

l3.I5ankstiniai mokejimai uZ nematerialqjl turt4 apskaitoje registruojami nematerialiojo

furto s4skaitose.

14. Viso istaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansindse

ataskaitose yra rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacijos ir

nuvertejimo, jei jis yra, sum4.

15. Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt?

turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Nustatyta likvidacine

verte lygi nuliui.

16. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai lstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto balansine

verte sudare: 0,00 Eur. I5 jo: kitas nematerialus turtas - 0,00 Eur'.

Ilgalaikis materialusis turtas

17. Ilgalaikis materialusis tlrtas pripaListamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir l2-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio

materialiojo turto pripaZinimo kriterijus.

18. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobUdf skirstomas i pagrindines grupes, nustaf5rtas

VSAFAS.

19. I5ankstiniai mokejimai uZ ilgalaiki materialqji turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose

ilgalaikio materialiojo turto s4skaitose.
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20. fsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruojamas isigrjimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

21. Finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukauptq nusidevejimo ir

nuvertejimo, jei jis yra, sum4.

22. Apskaitoje yra taikoma likvidacine vefie: transporto priemonems - 14,48 Eur, medicinos

irangai - 0,29 Err.

23.Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verle yra nuosekliai paskirstoma per visq turto

naudingo tarnavimo laikq.

24.IlgaIarkio materialiojo h.ulo nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4

(tiesini) metod4 pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo notmatyvus.

25. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai istaigos ilgalaikio turlo balansind vertd sudare:

1395725,13 Eur. I5 jo: pastatai - 1261351,81 Eur, infrastruktura ir kiti statiniai -
68188,18 Ew, ma5inos ir irenginiai 42924,33 Eur, transporto priemones - 19482,28

Eur, baldai ir biuro iranga - 3292,36 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 480,1 7 Eur.

Biologinis turtas

26. Biologinis turtas pripaZistamas ir apskaitoje registruojamas, jei jis atitinka ,,Biologinis

tulas ir mineraliniai i5tekliai" turto sqvok4 ir pripaZinimo kriterijus nustatytus 16

VSAFAS.

27. Biologinio turto mokykla neturi.

Atsargos

28. Atsargos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargq apibrdLim1,

pateikt4 S-aj ame VSAFAS,,Atsargos".

29. Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo savikaina, o sudarant

finansines ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo savikaina.

30. Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti ukinis inventorius. Atiduoto naudoti ukinio

inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas.

31. Neatlygintai gautos atsargos apskaitoje registruojamos isigijimo verte.

32. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma

nebalansinese s4skaitose.

33. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai mokyklos medZiagq, Laliavg ir flkinio

inventoriaus likutine verte sudare: 8320.84 Eur.
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34. ISankstiniai apmokej imai sudare: 1 | 18,22 Eur.

Gautinos sumos

35. Gautinos sumos registruojamos tada,kai istaiga igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansinj

turta, pagal 1 7-elf VSAIAS.

36. Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra iverlinamos isigijimo savikaina.

37. Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atemus

nuverlejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos - isigijimo savikaina, atemus

nuvertejimo nuostolius.

38. Atskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudare: 33047,87

Eur, i5 jq: sukauptos gautinos sumos 32287,96 Eur, kitos gautinos sumos - 72,60 Eur.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

39. Pinigus sudaro pinigines le5os kasoje ir banko s4skaitose. Jie yra priskiriami

trumpalaikio finansinio turto pagal 17-Aii VSAFAS.

40. Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, likvidZios investicijos, kurios gali bflti greitai

lengvai i5keidiamos i LinomE pinigq sum4.

4T.fstaiga banko s4skaitose atskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo sukaupusi: 1481,17 Eur.

Finansavimo sumos

42. Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20 VSAFAS ,,Finansavimo sumos"

nustatytus kritertjus.

43. Finansavimo sumos - mokyklos i5 valstybes biudZeto, savivaldybes biudZeto ir kitq

Saltiniq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti mokyklos nuostatuose

nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms

igyvendinti.

44. Finansavimo sumos apima ir mokyklos gautus arba gautinus pinigus ir kit4 tudE

pavedimams vykdyti, kitas le5as i5laidoms dengti ir kaip param4 gautqturt4.

45. Finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos j: finansavimo sumas nepiniginiam turhri

isigyti ir finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.

46. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti apima ir nemokamai gautq arba uL

simbolini atlygi isigyt4 nepinigini turt4.
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47. Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms

kompensuoti. Tarp pat ftnansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms kompensuoti,

yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam

turtui isigyti.

48. Per ataskaitini laikotarpi mokykla gavo finansavim4 1402248,58 Eur, I5 jq: valstybes

biudZeto - 353342,97 Eur, i5 savivaldybes biudZeto 698088,90 Eur, i5 ES, uZsienio

valstybiq ir tarptautiniq organizaclj4- 350813,94 Eur, kiq Saltiniq 2,77 Eur.

Finansiniai isip areigoj imai

49. Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 17- jame

VSAFAS, 18- ajame VSAFAS, 19- ajame VSAFAS ir24- ajame VSAFAS.

50. Pirminio pripaZinimo metu finansiniai lsipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.

51. fsipareigojimai apskaitoje registruojamipagal s4skaitas fakhiras, perdavimo ir priemimo

aktus, Ziniara5dius, buhalterines paZymas ar kitus jq pagrindimo dokumentus.

52.Ilgalaiktai ir trumpalaikiai isipareigojimai apskaitoje registruojami fikines operacijos ar

ukinio irykio dien4 pagal visus ne veliau kaip iki kito menesio 10 dienos gautus

dokumentus, o metq pabaigoje - ne vdliau kaip iki kito mdnesio 20 dienos gautus

dokumentus.

53. Sukauptos moketinos sumos apskaitoje yra registruojamos pagal buhaltering paLym4 ar

kit4 dokumentq paskuting ketvirdio dienE.

54. Prie trumpalaikiq finansiniq fsipareigojimq priskiriama: tiekejams moketinos sumos, su

darbo santykiais susijg isipareigojimai, sukauptos moketinos sumos, kiti trumpalaikiai

fi nansiniai jsipareigoj imai.

55. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai isipareigojimai stdarc 24637,82 Eur. I5 jq:

gr4Zintinos finansavimo sumos - 340,85 Eur, tiekejams moketinos sumos - 2598,66 Eur,

su darbo santykiais susijg isipareigojimai - 44,90 Eur, sukauptos moketinos sumos -
21646,41Eur, kiti trumpalaikiai isipareigojimai - 7 Eur.

Pajamos

56. Pajamq apskaitai taikomi metodai ir taisykles nustatyti lO-ajame VSAFAS.

57. Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZfstamos tuo

padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.
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58. Pajamos, i3skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kai istaiga gaus su

sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir su

paj amq uZdirbimu susijusias sqnaudas.

59. Pajamomis laikoma tik padios mokyklos gaunama ekonomine nauda. fstaigos pajamomis

nepripaZistamos trediqjq asmeru+ vardu surinktos sumos. Tokios sumos ar jq dalis nera

mokyklos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir moketinos sumos.

60. Per ataskaitini laikotarpi mokyklos pajamos sudare: 536849,23 Ew. I5 jq: valstybes

biudZeto - 256865,54 Eur, savivaldybes biudZeto - 269008,38 Eur, i5 ES, uZsienio

valstybiq ir tarptautiniq organizacij4- 10945,59 Eur, kitq Saltinirtr 29,12 Ew.

S4naudos

61.S4naudq apskaitai vadovaujamasi principais, metodais ir taisyklemis nustat5rtomis

1 I -ajame VSAFAS,,S4naudos".

62. S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo il palyginamumo principais

tuo ataskaitiniu laikotarpiu,kaiuLdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i
pinigq i5leidimo laikq. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpf padarytq i5laidq

nelmanoma tiesiogiai susieti su konkrediu pajamq uZdirbimu ir jos duos ekonomines

naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis t4

pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

63. Sqnaudos yra skirstomos i: pagrindinds veiklos, kitos veiklos, investicines veiklos

grupes.

64.Prie pagrindines veiklos s4naudq priskiriama: darbo uZmokesdio, socialinio draudimo,

ilgalaikio turto nusidevejimo, komunaliniq, paslaugq ir rySiq, komandiruodiq, transporto,

remonto, kvalifrkacijos kelimo, nuomos ir kitos sqnaudos.

65. Per ataskaitinl laikotarpi mokykla patyrc 549326,68 Eur pagrindiniq s4naudq. I3 jq:

darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo - 436314,08 Eur, nusidevejimo ir amortizacijos

- 49451 ,08 Eur, komunaliniq paslaugq ir rySiq - 29434,97 Eur, transporto - 3515,36 Eur,

kvalifikacijos kelimo - 665,50 Eur, sunaudotq ir parduotq atsargrl savikaina 27829,89

Eur, kitq paslaugq - 7942,25 Eur, kitos - 107,61 Eur.
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Informacijos pagal segmentus pateikimas

66. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai nustatyti

25-ajame VSAFAS,,Atsiskaitymas pagal segmentus".

67. Mokyklos pagrindines veiklos kryptis Svietimas, (pagal atliekamas valstybes funkcijas

priskiriama Svietimo segmentui).

Apskaitos politikos, apskaitiniq iveriiq keitimas ir klaidq taisymas

68. Apskaitos politikos, apskaitiniq iverdiq keitimo ir klaidq taisymo principai ir taisykles

nustafyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq

taisymas".

69. Apskaitos politika keidiama ddl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teises aktai to

reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant

retrospektyvini b[d4, t. y. nauja apskaitos politika taikoma laip,lyg ji visada bDtq buvusi

naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma fkinems operacijoms ir

[kiniams fvykiams nuo jq atsiradimo.

70. Apskaitiniai iverdiai yra perZirrrimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo

remtasi atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq iirykiq.

Mokyklos apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i t4 veiklos rczultat;q

ataskaitos eilutg, kurioje buvo parodytas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu

laikotarpiu turi itakos tik finansines bfikles ataskaitos straipsniams.

71. Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytos 7-ajame VSAIAS ,,Apskaitos politikos,

apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas.

72. Ataskaitiniu laikotarpiu gali btti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq

ataskaitiniq laikotarpiq f,rnansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos

vienos vertine i5rai5ka arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis

i5rai5komis yra didesne nei 0,0025 per praejusius finansinius metus gautq finansavimq

sumq vgrtes.

73.Per ataskaitini laikotarpl tai sudare: 2991,25Elur,

3. Pastabos

74. Informacijapagal veiklos segmentus per ataskaitini laikotarpi yrapateikta 2priede.

75. Informacija apie nematerialiojo turto balansines vefies pasikeitim4 per ataskaitini

laikotarpi yrapateikta 3 priede.
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76. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimq per ataskaitini

laikotarpg yra pateikta 4 priede,

77. Infotmacija apie atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi yra pateikta 8 priede.

78. Informacija apie i5ankstinius apmokejimus paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai yra

pateikta 9 priede.

79. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 10 priede.

80. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus yra pateikta 11 priede.

8l.Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per

ataskaitini laikotarpi yra pateikta 12 priede.

82. Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas pateikta 17 priede.

83.Informacija apie kitos veiklos pajamq ir s4naudq pateikim4 Zemesniojo ir auk5tesniojo

lygiq vie$ojo sektoriaus subjekto finansiniq ataskaitq ai5kinamajame raSte yra pateikta 2l

priede.

84. Informacija apie lsipareigojimq dali (fskaitant finansines nuomos (lizingo)

fsipareigojimus) eurais ir uZsienio valiutomis yra pateikta 24 priede.

Vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo igaliotas

administracij os vadovas

Buhalterines apskaitos skyriaus vyr. specialiste Olga Voitkun


