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l. Bendroji dalis

1.1. Mokyklos pavadinimas: Sakiq rajono Kiduliq pagrindine mokykla.
1.2. Mokyklos adresas: Nemuno 51 Kiduliai, Sakiq rajonas, LT7l400
l3.Remiantis istoriniais Saltiniais Kiduliq pradine mokykla isteigta 1932m. nuo 1945m.

pradejo veikti progimnazij4 kuri nuo 1949 metq reorganizuota i septynmetg mokykl4. 1954m.
isteigta Kiduliq bendro lavinimo mokykla. Nuo 2001m. rugsejo 01 d. reorganizuota i Kiduliq
pagrinding mokykl4.

1.4. Mokyklos teisine forma ir priklausomybe- savivaldybes biudZetine istaiga.
15. Mokyklos grupe- bendro lavinimo mokykla.
1.6. Mokymo kalba- lietuviq kalba.
1.7. Savininkas - Satiq rajono savivaldybe, kodas 111105023, BaZnydios g.4 LT-

71120, Satcial. Savininko teises igyvendinanti institucija - Satiq rajono savivaldybes taryba.
1.8. Pagrindine mokyklos veiklos rii5is- Svietimas.
l.9.Mokyklos tipas - pagrindine mokykla (pagrindinio, pradinio ir priesmokyklinio

ugdymo programos).
1.10. Mokykla yra paftrmos ir labdaros gaveja .
1.11. .Mokykla savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucij4 Lietuvos

I Respublikos Svietimo, ,BiudZetiniq istaigq ir kitais istatyrnais, Vaiko teisiq konvencijq I,n
Vyriausyb0s nutarimais, Svietimo ir mokslo minister{os norminiais aktais, Lietuvos higienos norma
HN75:20l0"Ikimokyklinio ugdymo istaigos. Higienos normos ir taisykles", Lietuvos higienos nolma
HN21:2010 ,"Bendro lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimas" steigejo ir jo
institucijqteises aktais, Siais nuostatais irmokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklemis.

1.12. Mokykla yra finansi5kai savaranki5ka, nuo 2012 mef;t4 rugsejo ld. prijungtas
Sudargo Martyno Sederevidiaus ugdymo skyrius. 2021rugpjtidio 3l d. skyrius uZdarytas.

1.13. Mokykla neturi kontroliuojamq ir asocijuotq subjekq.

2, Apskaitos politika.
2.1 Mokyklos finanslnes ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir

jas atitinka.
2.2 Finansines ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines

apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu, Vie5ojo
sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais (VSAFAS), mokyklos apskaitbs
politika ir kitais teises aktais.

2.3 Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.
2.4 Per ataskaitini laikotarpi apskaitiniq iverdiq ir klaidq taisymo nebuvo atliekama.
Nematerialiojo turto apskaita.
Nematerialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos metodai ir taisykles - 22-

ajame VSAFAS,,Turto nuvertdjimas".
Nematerialusis turtas yrapipaiistamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4 sqvok4

ir nematerialiaj am turtui nustatytus kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo

savikaina. I5laidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo,
didina nematerialiojo turto isigijimo savikain4 tik tais atvejais, kai galima patikimai nustat5rti,
kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesng ekonoming naud4, t.y. kad atliktas esminis
nematerialioj o turto pagerinimas.



Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacij4 irnuvertejim4, jei jis yra.
Nematerialiojo turto-amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustat5rt4turto naudingo tarnavimo. laik4 tiesiogiai propor"ingu metodu. Nemateriaiiilo turto vienetoamortizacija pradedama skaidiuoti nuo tito menesiol kai turtas pradedamas naudoti, pirmosdienos ir nebeskaidiuojama nuo kito mdnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine vertesutampa su jo likvidacine verte, kai turtasperleidZiamas, nurasomas arba kai apskaidiuojamas iruZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes ru-uiipit-os dienos.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laii<as, nustatytas atsiZvelgiant i sutartis arkitas juridines teises,. neturi biiti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi. Kitamnematerialiajam turhri mokykla taiko nemaierialiojo turto amortizacijos normatyvus,patvirtintus teisds aktq nustatyta tvarka.
Nematerialiojo turto apskaitos tvarka

apskaitos mokyklos tuarkos apra5e.
ir procedtiros nustatomos nematerialiojo turto

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita.
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l2-ajame VSAFAS

,,Ilgalaikis materialusis turtas", ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimo apskai6iavimo irapskaitos metodai ir taisykles - 22-ajame vsAFAS,,Ttirto nuvertej imas:..
Ilgalaikis materialusis turtas pripa:istamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS n,irtutytu, ilgalaikio materialiojo turtopripaZinimo kriterij us.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobudi skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas

VSAFAS.

- [sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruojamas isigijimo savikaina.

Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, iSskyrus Lemg fu kulttiros
vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejim4 ir
nuvertejimq, iei jis yra. Zeme ir kultflros vertybes po pirminio pripiinimo finansinese
ataskaitose rodomi Jikail verte (iSskyrus kulturos vertybiq rekonstravimo, konservavimo irrestauravimo i5laidas, kurios yrc laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje
registruojamos l2-ajame VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas'o nusiatyta tvarka didinant Sio
ilgalaikio materialiojo turto vertg). 

----J -- ".

Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per visq turto
naudingo tamavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas
skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienls. Nusidevejimas
nebeskaidiuojamas nuo kito mdnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo t*rto likutine verte
sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nurasomas arba kai apskaidiuojamas ir
uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmo, di.nor.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skiieiuojamas taikant tiesioiiai proporcing4
(tiesini) metod4 pagal konkredius materialiojo turto nu.iderrelirno normatyvus, patuirtintus
teises aktq nustaty ta tv arka.

Kai turtas parduodamas arba nuraSomas, jo isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas
ir,.jei yra, nuvertejimas nura5omi. Pardavimo p.fn'^ ar nuostoliai paroaomi atitinkamame
veiklos rezultaq ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto uprkuito, ypatumai detaliai
nustatomi Ilgalaikio mf91{iojo turto apskaitos mokyklos tvarkos apiase. 

' )

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti iarbai pripaZistami esminiu
turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apimti arba pailgina turto nuuAingo tarnavimo
laikQ, arba i5 esmes pagerina jo naudingaiiur iur.y-Ues. Siq dirbq verte didinama ilgalaikio
materialiojo turto isigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likgs turto naudingo tairavimo
laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingqiq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar
nepadidina turto funkcijq apimties, wba nepaitgina ..1o naudingo tamavimo laiko,' jie



ffifimtri 
esminiu pagerinimu, o siq darbq verte pripazistama ataskaitinio laikotarpio

2.6 Tyrimo ir pldtros i5taidq mokykla neturi.
2.7 Mol<ykla biologinio turio neturi.
2.8 Finansinio turto ir finansiniq isipareigojimq apskaitos principai.
Finansinio turto apskaitos metodai iitaisy-ttes n_ustartrti l4-ajame vsaras ,,Jungimaiir investicijos i asocijuotuosius subjektus" ir l7-;iam;vbAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniaiisipareigojimaio'' Mokyklos finansinis turtas yra skirstomas ilgalaiki ir trumpalaiki. fstaiga turitik trumpalaikio finansinio turto:
Per vienerius metus gautinos sumos;
Gautinos tyoo: pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.Pinigai ir jq ekvivalentai. Finigus sudaro pirig"i kasoje ir 6;"k; s4skaitose. pinigqekvivalentq istaiga neturi.
Kitas trumpalaikis finansinis turtas.
Finansinir; isipareigojimq apskaita.
Finansiniq isipareigojimq apstgttos principai, metodai ir taisykles nustatyti l7-ajameVSAFAS ,,Finansinis turtai ir hnansinlli Irjp..i!o3i-ui", ls-ajame vianes ,,Atidejiniai,neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis t,riur ir ivykiai pasiuaigus ataskaitiniamlaikotarpiui" ir l9-ajame vsAFAS ,,Finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimosutartys".
Mokyklos visi isipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.Ilgalaikiq finansiniq isipareigoJ imq istaiga neturi.
Trumpalaikiams finansiniams isifareigoj imams priskiriama:
trumpalaikiai fi nansiniai isipareigoj imai;
pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos:
moketinos socialines i5mokos;
pervestinos sumos i biudZetus, fondus ir kitiems subjektams;
moketinos 

llTos, susijusios su vykdoma veikla;
kiti trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai.
Pirminio pripaZinimo metu nnansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.Veliau Sie isipareigojimai ivertinami:
susijg su rinkos kainomis _ tikr4ia verte;
i1 yjeitcA garantrjrl kilg finansiniui i.ip*rigojimai - tikr4ia verte;
kiti ilgalaikiai fi nansiniai isipareigoj imai - i-o.ti^ota savikaina;
kiti trumpalai\iai finansiniai isipareigoj imai - isigijimo savikaina.
2.9 statybos ir su_ ja susijusirtitgarai-kiq s"tu"iiq istaigoje n6ra.
2.10 Atsargg apskaita. 

' c '-----E-r'-

Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos...Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos lsigilimo (pasigaminimo) savikaina, osudarant finansines 
.ataskaitas 

- isig-iiimo lpasigami;moy ,uu*it uiiu ar gryn.oa galimorealizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, turi-iS jq;nZdre. 
-

Apskaidiuodami atsargq, sunaudotq tlikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,Mokykla taiko atsargq ikainojimo brld4 ,pirmas i - pilu, is" (prro).
Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatapskaitomq atsargq bud4, kai buhaltirine;.. apskaitije i.girt ooju'nu li.kuirnu su atsargqsunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

. Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti iikinis inventorius. Atiduoto naudotiinventoriaus verte iS-karto itraukiama i s4naudas.'N*0":r-o inventoriaus kiekine ir vertineapskaita turi buti tuarkoma nebalansinese s4skaitose.
2'll x'inansavimo sumqr finansavimo pajamq ir finansavimo sqnaudq apskaitosprincipai.
Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 2l-ajame vsAFAS,,Finansavimo sumos".



Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos - mokykla i5 valstybes arba Savivaldybes biudZeto, kitq i5tekliq

fondq, Europos Sqiungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq gauti arba gautini pinigai arba
kitas turtas, skirtas mokyklos tikslams ir programoms igyvendinti. Finansuui111o sumos apima ir
mokyklos gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas lesas mokyklos
i5laidoms dengti ir paramos btidu gaut4 turt4.

Mokyklos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i:
finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti;
finansavimo sumas kitoms i5laidoms.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaurulmos kaip nemokamai gautas ilgalaikis

turtas arba atsargos, iskaitant param4, arba kaip pinigai, skirti isigyti ilgalaiki arba trumpalaiki
nepinigini turt4.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yrc skirtos ataskaitinio laikotarpio
i5laidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis
kitoms i5laidoms kompensuoti,yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos
nepiniginiam turtui isigyti.
_ Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos ru 

-ftn*ruuimo 
sumomis

susijusios sqnaudos.
Gautos ir perduotos kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos,

mokyklos s4naudomis nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams,
maZinamos gautos finansavimo sumos.

2.12 Atidiliinig molrykloje ndra.
2.13 Nuomos, finansin6s nuomos (lizingo) mokykla neturi.
2.14 Apskaitos politika d6l informacijos grupavimo pagal segmentusl
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai nustatyti

25 -ajame V SAFAS,,Atsi skaitymas pagal segmentus.,.
Mokykla tvarko apskaitos veikl4 pagal segmentus. Segmentai - mokyklos veiklos dalys

pagal vykdomas valstybes funkcijas, apimandios vienarflSes mokyklos teikiamas viesqsias
paslaugas pagal valstybes funkcij q klasifi kacij 4.

Mokykla skiria Siuos segmentus: ekonomika, Svietimas, socialine apsauga.
Apie segment4 atskleidiiamatokia informacija:
segmento pagrindines veiklos s4naudos;
segmento pagrindines veiklos pinigq srautai.
Mokyklos turto, isipareigojimq ir finansavimo sumq apskait4 pagal segmentus tvarko

taip, kad galetq teisingai uZregistruoti pagal segmentus pagrindines veiklos sqnaudas ir
pagrindines veiklos pinigq srautus.

Turtas, isipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sqnaudos, kuriq priskyrimo
segmentui pagrindas yra neai5kus, turi biiti priskiriami didZiausiq mokyklos veiklos dali
sudarandiam segmentui.

2.15 Molrykla mokesiiq ir (arba) socialinir; imokq pajamq nevykdo.
2.16 Kitq pajamq ir s4naudg apskaitos principai
Pajamos.
Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 9 VSAFAS ,,Mokesdiq ir

socialiniq imokq pajamos", l0 VSAFAS ,,Kitos pajamos" ir 20 VSAFAS ,,Finansavimo
sumostt.

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo
padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios sqnaudos. Registruojant
visas su finansavimo pajamq pripaZinimu susijusias operacijas, butina nurodyti, kolios
valstybes funkcijos ir kurios programos ir priemones vykdymui buvo pripaZintos finansavimo
pajamos, panaudojant detalizuojandius poZymius.



Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos.finansinese ataskaitose t4 ataskaitini

laikotarpi, kur! yra.rZairtu-os, tJ. lu4 zuteitiamos viesosios paslaugos' atliekami darbai ar

fiJr;.ffi", prlk"r &r kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento'

S4naudos
sqnaudq apskaitos principai,-metodai ir taisykles nustat5rti ll-ajame vsAFAS

,,S4naudos". S4naudq, susijusiq ,u. toott"diq turto, hnansavimo sumq ir isipareigojimq

straipsniq apskaita, il;"tp"t;tti"tyti siq straigsniq.apskait4 reglamentuojandiuose VSAFAS'

S4naudos apskaitoje pripaZistamo, uudou*iantis kaupimo ir palyginamumo principais '

tuo ataskaitiniu taikoffi* mi uZdirbamos su jomis susijusios Pljamosr-aeatsiZvelgiant i

pinigq i5leidimo luikq. i;r'atvejais, kai per atask;itini laikotarpi padarytq i3laidtt neimanoma

tiesiogiai susieti su konkrediq pajamq Jdirui-r, ir jos neduos ekbnomines naudos ateinandiais

ataskaitiniais laikotarpiais, sios iiuiabs pripaZistamos s4naudomis tq pati laikotarpi, kada buvo

patirtos.
S4rraudqdydisivertinamassumoketaarbamoketinapinigqarbajq.Skrrivalentqsrrma.

Tais atvejais, kai numat5rtas ilgas atsiskaitymo raikotarpis. ir pal[kanos ndra isskirtos i5 bendros

moketinos sumos, ,qrr"irJu aiai, ivertinarnas diskontuojanf atsiskaitymo sumg taikant rinkos

palflkanq nonnQ.
2.lTValstyb6sskolqirkitqskolinimosii5laidqmolryklaneturi.
2.18 Operacijq uisienio valiuta mokykla netur6jo'

2.19 Tarpusavio uiskaitq atlikta nebuvo'

2.20 Finansin6s rizikos valdymo priucipai'

MokyklojeyraparengtosFinansqkontrolestaisykles.
pagal Lietuvos Respublikos buiralterines apslaitos istatym4, Lietuvos Respublikos

vieSojo sektoriaus atskaitomybes lstatymq it Li"tu;s Respubrikos finansq ministro isakymq

,,Ddl BiudZetiniq istaigq apskaitos organiravimo taisykliq patvirtinimo" u2 apskaitos

organizavim4, apskaltosiotumentq issffiimq ir finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimq laiku

atJakingas mokyklo s direktorius'
PagalLiefuvosRespublikosbuhalterinesapskaitosistatym4mokyklosvyriausiasis

buharteris atsako uZ buhalteriniq irasq teisingum4. Mokykroi direktorius pasiraso mokyklos

finansines ataskaitas.

3. Ai5kinamojo ra5to Pastabos:
P02 Segmentai
(25 - ojo VSAFAS ,$egmentai" 1 priedas)

P04 Ilgalaikis materialus turtas
(12-ojoVseres,,Ilgalaikismaterialusisturtas..lpriedas).
Ilgalaikio turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pabaiggjg 7711.4'43 EtJf'

Ilgalaikio materialiojo turto rn[uup,ur nusidevejimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -

L89735,77 Eur.
ValstYbes turto mokYkla neturi'
Turto nuvertejimo atvejq neuZfiksuota'
P10 Per vienerius metus gautinos sumos
( 17 -ojo VieenS ,,Finaniinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" T priedas)

iuk"tft i atosto giniai darbuotoj ams 5 3 624'00Eur''

P11 iinigai ir pinigg elcvivalentai
(17 - ojo fiSAneS ,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 8 priedas)

iit uti mokyklos s4skaitoj e sudaro 7 7 | l'46 Eul

P12 Finansavimo sumos
Informacffii. fin*ruuimo sumas pagal sal.ti$, tiksling paskirti ir jq pokydius'

(20 -o:o VSFAS ,,Finansavimo sumoso' 4 priedas' 5 priedas)

P17 Trumpalaikiai isipareigojimai
)



(17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtq ir finansiniai isipareigojimai,, l2 priedas)
sukauptos atostoginiq sqnaudos (darbo uZmokestis; - szssb,o0 Eur.
Sukauptos atostoginiq sqnaudos (soc. draudimo imokos) - 766,00 Eur.

P2l Pagrindinds veiklos kitos pajamos
Mokykla uZ mokiniq maitinim4 per 2021metus surinko 12900,00 Eur.
Reiksmingumo veiklos kriterijus uL202l metus - 139.00 Eur.

PRIDEDAMA:
1 .Finansines b[kles ataskaita;
2.Veiklos rezultaq ataskaita;
3.Pinigq srautq ataskaita;

1._4tr*g.l vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi ;
S.Kitos pajamos;
6.Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi;
7. Nematerialinio turto balansines vertes pasikeiiimas per ataskaitini laikotarpi;
8. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas;
9. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus;
10. Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas;
11. Informacija apie isipareigojimq dali nacionaline ir uZsienio valiutomis. ;
12. Finansavimo sumos pagal saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataslaitini laikotarpi;
I 3.Finansavimo sumq likudiai;
14. Informacija pagal veiklos segmentus.

Direktorius

Vyr.buhaltere

Robertas Sakas

Skirmute Martinaitiene
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