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I. Bendroji dalis 

 
1. Kauno Tado Ivanausko progimnazija (toliau mokykla), yra viešasis juridinis asmuo, turintis 

sąskaitas banke ir antspaudą. Mokyklos adresas Vėtrungės g. 1, Kaunas, Lietuvos Respublika. 

Įstaigos kodas 190139278 

2. Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto. 

3. Mokyklos steigėjas yra Kauno miesto savivaldybė. Pagrindinė mokyklos paskirtis – ugdymas. 

4. Mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų. 

5. Mokykla neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių. 

6. 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius mokykloje buvo 109. 

7. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

8. Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus. 

9. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais 

- eurai (tikslumas – eurais, ct). 

 
II. Apskaitos politika 

 
10. Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

11. 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“. Keičiantis VSAFAS ir teisės aktams apskaitos politika bus keičiama kasmet. 

Minimalios apskaitos politikos nuostatos 
 

Nematerialus turtas 
 

12. Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

13. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. 

14. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 

sąskaitose. 

15. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose 

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



16. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

Ilgalaikis materialus turtas 
 

17. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 

kriterijus. 

18. Ilgalaikis materialus turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. 

19. Įsigytas ilgalaikis materialus turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto  vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio 

materialiojo turto mokyklos tvarkos apraše. 

20. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

21. 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. 

22. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo 

tarnavimo laiką. 

23. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. 

24. Kai turtas nurašomas ar parduodamas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, 

nuvertėjimo sumos nurašomos. 

Atsargos 
 

25. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 

26. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas mokykla taiko konkrečių kainų būdą. 

27. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

28. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse 

sąskaitose. 

Gautinos sumos 
 

29. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

30. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo 

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

Finansavimo sumos 
 



31. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. 

32. Finansavimo sumos – tai mokyklos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, kitų šaltinių, Europos 

Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti 

įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijos atlikti. 

33. Finansavimo sumos skirstomos pagal paskirtį į: finansavimo sumas nepiniginiams turtui įsigyti 

ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

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

įsigytą nepiniginį turtą. 

35. Finansavimo sumos kitoms išlaidos dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra 

laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiams turtui įsigyti. 

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

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

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai 
 

37. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 

įsipareigojimui atsirasti ir mokykla prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu 

finansiniu turtu pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ąjį 

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui“ ir 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto 

perdavimo sutartys“ nuostatas. 

38. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai registruojami apskaitoje ūkinės operacijos ar ūkinio 

įvykio dieną pagal visus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos gautus dokumentus, o metų 

pabaigoje – ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 d. gautus dokumentus. 

39. Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų inventorizacija atliekama remiantis teisės aktais, 

nustatančiais inventorizacijos taisykles. 

 
Pajamų apskaita 

 
40. Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-ajame VSAFAS „Kitos 

pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei 

negalima patikimai įvertinti sąnaudų. 

41. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, 

turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį. 

42. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai. 

43. Uždirbtos turto naudojimo pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos. 

Pajamos registruojamos nepriklausomai nuo to, ar jau buvo sumokėta už turto naudojimą. 



44. Uždirbtos turto naudojimo pajamos registruojamos pagal sąskaitas faktūras, kai sąskaitos faktūros 

išrašomos už einamąjį mėnesį. 

45. Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas visos pajamų 

grupės sąskaitos turi būti uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos 

paskutinę ataskaitinių metų dieną turi būti perkeltos į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar 

deficitas“. 

Sąnaudų apskaita 
 

46. Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo 

patirtos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

47. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus, 

mokyklos išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją, įvairius kitus dokumentus. 

48. Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius visos 

sąnaudų grupės sąskaitos turi būti uždaromos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų 

sąskaitų likučiai pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę turi būti perkeliami į 31 sąskaitą 

„Sukauptas perviršis ar deficitas“. 

 
III. Pastabos 

 
Nematerialusis turtas 

 
49. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2018 

m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Mokykloje nematerialiojo turto apskaitoje turto 

nuvertėjimo nėra. Skaičiuojant amortizaciją vadovaujamasi 2009-06-10 LRV nutarimo Nr. 564 

(Žin., 2009, 72-2921, Žin., 2011, 54-2598) patvirtintais minimaliais turto amortizacijos 

normatyvais. 

50. Mokyklos programinės įranga yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos 

įsigijimo savikaina 3457,96 Eur.  

51. Naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto mokykloje 

nėra.  

Ilgalaikis materialusis turtas 
 

52. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos 

dalyje, buvo patvirtinta 2010.11.10 direktoriaus įsakymu Nr. V-72.  

53. Skaičiuojant nusidėvėjimą vadovaujamasi 2009-06-10 LRV nutarimo Nr. 564 (Žin., 2009, 72-

2921, Žin., 2011, 54-2598) patvirtintais minimaliais turto nusidėvėjimo normatyvais. Mokykloje 

yra šios ilgalaikio materialaus turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas: 

Eil. Nr. IMT grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas metais 
1.  Negyvenamieji pastatai 50 
2. Kiti statiniai 5 



3. Kitos mašinos ir įrengimai 3 
4. Kompiuterinė įranga 3 
5. Kita biuro įranga 3 
6. Kitas ilgalaikis materialus turtas 2 

 
54. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per 

2018 m. pateikta pagal 12-to standarto 1 priede nustatytą formą. Mokykloje materialiojo turto 

apskaitoje turto nuvertėjimo nėra. 

55. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas mokyklos veikloje 

nėra. 

56. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms ir nuomai 

taip pat nėra. 

57. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną nėra. 

58. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. 

59. Turto perduoto Turto bankui nėra. 

Atsargos 
 

60. Atsargų apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, buvo patvirtinta 

2010.11.10 direktoriaus įsakymu Nr. V-72.  

61. Informacija apie atsargų likučių pasikeitimus  per 2018 m. pateikta pagal 8-to standarto 1 priede 

nustatytą formą.  

62. Mokykloje atsargų nuvertėjimo nėra. 

63. Mokykla neturi ilgalaikio materialiojo, biologinio turto skirto perparduoti. 

Finansavimo sumos 
 

64.  Finansavimo sumų apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, buvo 

patvirtinta 2010.11.10 direktoriaus įsakymu Nr. V-72.  

65. Informacija apie finansavimo sumas per 2014m. pateikta pagal 20-to standarto 4-5 priede nustatytas 

formas. 

Kitos pajamos 
 
66. Mokykla gauna pajamas iš turto nuomos. 

67. Informacija apie gautas pajamas  pateikta pagal 10-to standarto 2 priedo nustatytą formą. 

68. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas pateikta pagal 6-to standarto 4 priedo 

nustatytą formą. 

Išankstiniai apmokėjimai 
 

69. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-to standarto 6 priedo nustatytą formą. 

70. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta pagal 17-to standarto 7 priedo 

nustatytą formą. 



Kita 
 

71. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta pagal 17-to standarto 8 priedo nustatytą 

formą. 

72. Informacija apie kažkurias mokėtinas sumas pateikta pagal 17-to standarto 12 priedo nustatytą 

formą. 

73. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta pagal 17-to 

standarto 13 priedo nustatytą formą. 

74. Informacija apie būsimosios nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos 

sutartis pagal laikotarpius pateikta pagal 19-to standarto 8 priedo nustatytą formą. 

75. 2018 m. informacija pagal veiklos segmentus pateikta pagal 25-to standarto priedo nustatytą 

formą. 

 

 

 

 

 

 

Direktorius    Sigitas Alubauskas 
 
 
 
BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 
specialistė    Milda Kivarė 


