














Apskaitos politika

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
190008631 - Vilniaus Karoliniškių gimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

1  Finansinių ataskaitų forma
Vadovaujantis LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu gimnazija rengia žemesniojo lygio
metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Gimnazijoje taikoma apskaitos politika užtikrina finansinių
ataskaitų duomenų atitikimą kiekvieno taikytino Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarto (VSAFAS) reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo,
gimnazija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos
pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir įvykių
apskaitai taikant kaupimo principą bei taikant vienodus apskaitos metodus panašiems sandoriams ir
kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis.

2 Finansinių ataskaitų valiuta
Duomenys finansinėse ataskaitose yra pateikiami eurais ir centais.

3 Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina,
jei jis atitinka ilgalaikio turto apibrėžtį ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-aj ame
VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas, kurio naudingo
tarnavimo laikas yra ribotas, rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto
naudingo tarnavimo laiką. Gimnazijoje nustatyta nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 Eur.
Nematerialaus turto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas
pradedmas naudoti.

4 Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo
savikaina, jei jis atitinka ilgalaikio turto apibrėžtį ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus
12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas
turtas, kurio įsigijimo savikaina ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas kaupiamas
atskirose sąskaitose. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per
visą turto naudingo tarnavimo laiką. Gimnazijoje nustatyta ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė
vertė yra 0 Eur. Ilgalaikio turto rekonstravimas, remontas ir kiti darbai pripažįstami esminiu turto
pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš
esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikaina ir patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Ilgalaikis turtas
ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti
nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradedamas naudoti.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais
17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis turtas pirminio
pripažinimo metu yra įvertinamas įsigijimo savikaina.
Gimnazijos finansinis turtas priskiriamas prie trumpalaikio. Jam priskiriami: išankstiniai
apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis
finansinis turtas. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Atsižvelgiant į įsipareigojimų įvykdymo terminus, gimnazijos įsipareigojimai priskiriami prie
trumpalaikių. Jiems priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, gauti išankstiniai mokėjimai, kiti trumpalaikiai
finansiniai įsipareigojimai. Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai
finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

7 Atsargos
Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą
8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Jos apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus
dokumento sudarymo data įsigijimo savikaina. Atsargos, skirtos gimnazijos reikmėms, nurašomos
jas sunaudojus, ūkinis inventorius nurašomas atidavus jį naudoti. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir
vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
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8   Finansavimo sumos
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18 Kiti apskaitos principai

Operacijos užsienio valiuta
Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. 
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną 
galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą.
Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sąnaudos
Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, 
susijusių su finansiniu turtu, finansavimo sumomis ir finansiniais įsipareigojimais, apskaitos principai 
nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, 18-ajame VSAFAS
„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ ir 20-ajame 
VSAFAS „Finansavimo sumos“. Apskaitoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir 
palyginamumo principais ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, tai yra, kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-
uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai 
tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų 
sumą ir kai įstaiga gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma 
tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos 
finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kai yra uždirbamos.

Segmentai
Segmentai - įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos LR valstybės ir 
savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje atlikimą. Visa gimnazijos veikla yra priskiriama 
švietimo segmentui.
Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Kitos pajamos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS 
„Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal 
paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms 
išlaidoms. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstama finansavimo 
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
  Atidėjiniai

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
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