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2 Apskaitos politika  
 

1 Finansinių ataskaitų forma  
Ukmergės meno mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, 
kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų - nėra. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą 
reglamentuojančius teisės aktus:
- Viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.
Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 
VSAFAS: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, pinigų mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, 
turinio viršenybės prieš formą.
Įstaigos apskaita tvarkoma - taikant dvejybinį įrašą.
Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

 

2 Finansinių ataskaitų valiuta  
Įsataigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi, naudojant Lietuvos respublikos pinigų vienetą - litą.  

3 Nematerialusis turtas  
Nematerialusis turtas įstaigoje pripažįstamas ir registruojamas,  jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus 
nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus pagal 13 VSAFAS.
Nematerialusis turtas įstaigoje registruojamas įsigyjimo savikaina. Įstaigoje nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris 
lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės 
naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigyjimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.
Įstaigos nematerialusis turtas - programinė įranga, kitas nematerialusis turtas.
Amortizacija sakičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.
Nematerialusis turtas yra nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų, 
nebetinkamas naudoti.

 

4 Ilgalaikis materialusis turtas  
Ilgalaikis materialus turtas įstaigos apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto 
apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus pagal 12 VSAFAS.
Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina ar pasigaminimo savikina, jei jo vertė yra ne 
mažesnė kaip 1000Lt., (šis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamoms kultūros vertybėms ir transporto 
priemonėms), įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto 
gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.
Ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas apskaitomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2010m. birželio 10d. nutarimu Nr.564, bei Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010m. gegužės 27d. sprendimu 
Nr.7-134.
Nusidėvėjimas ilgalaikiam materialiajam turtui skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.
Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka prip

 

5 Biologinis turtas  
Įstaiga apskaitoje biologinio turto neturi.  

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  
Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus 
ar kitą finansinį turtą.

 

Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis 
įsipareigojimas - įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12mėn., skaičiuojant nuo paskutinės einamojo 
ataskaitinio laikotarpio dienos.
Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas - finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12mėn., skaičiuojant nuo 
paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.
Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui 
atsirasti, ir įstaiga priima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti finansiniu turtu.

 

7 Atsargos  
Atsargos įstaigos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą pagal 8 VSAFAS.
Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms 
paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Atsargomis taip pat yra 
laikomas įstaigos ūkinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigyjimo ar 
pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.
Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigyjimo savikaina ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines atskaitas 
- įsigyjimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte. Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) 
parduodamos (įskaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos/ perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to 
laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.
Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

 

8 Finansavimo sumos  
Finansavimo sumos įstaigos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos pagal 20 VSAFAS.
Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Finansavimo sumos registruojamos pagal detalizavimo požymius, 
nurodant finansavimo sumos tiekėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos.

 

9 Atidėjiniai  
Įstaigoje nėra formuojamų atidėjinių.  

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  
Įstaiga nėra nuomos, finansinės nuomos (lizingo).  

11 Segmentai  
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2 Apskaitos politika  
 

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  
 

13 Kitos pajamos  
Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, 
neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.
Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės investicinės veiklos pajamos.

 

14 Sąnaudos  

Sąnaudos įstaigos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai 
uždirbamos su juo susijusios pajamos (t.y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant 
priskirtas funkcijas),  neatsižvelgiant į pinigų gavimo / išleidimo momentą.
Sąnaudos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte.
Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

 

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  
 

16 Operacijos užsienio valiuta  
Įstaiga operacijų užsienio valiutomis neatlieka.  

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  
 

18 Kiti apskaitos principai  
 
 

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose 
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.


