
ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO VANAGO GIMNAZIJA
291055670 Birutes g. 2 Alytus

Sutrumpintas aiskinamasis rastas uz 2014 II ketvirtj

I. Bendroji dalis

Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazija [registruota 1994m. rugsejo 12 d. Lietuvos
Respublikos juridiniij asmenij registre. Teisine forma biudzetine [staiga. Jmones kodas 291055670.

II. Apskaitos politika

Pagrindiniai apskaitos politikos principal pritaikyti rengiant tarpin? fmnasin? atskaitomyb?.

2.1 Finansiniq ataskaitq forma

Sios finansines ataskaitos parengtos pagal 2009 gruodzio 31 dienai galiojancius LR Buhalterines
apskaitos [statym% LR Viesojo sektoriaus atskaitomybes [statyma^ VSAFAS bei kitais teises aktij
reikalavimais.

2.2 Finasinii; ataskaiti; valiuta

Siose ataskaitose visos sumos pateiktos Lieruvos Respublikos nacionaline valiuta, litais.
Nuo 2002 vasario 2 d. litas yra susietas su Euru santykiu 1-3,4528, o lito kursa^kitii valiutq atzvilgiu
nustato Lietuvos bankas.

2.3 Nematerialus turtas

Nematerialus turtas pripazistamas ir registruojamas apskaitoje [sigijimo verte. Nematerialus turtas
yra pripaz[stamas, jei yra tiketina, kad [mone gaus siuo turtu susijusia^ ekonomin? nauda^ ir jei turto
verte gali buti patikimai [vertinta.Po pradinio pripazinimo nematerialus turtas yra apskaitomas
[sigijimo verte, atemus sukaupta^ amortizacij^. Nematrialaus turtas yra amortizuojamas tiesiogai
propercingu metodu, per numatyt^ naudingq laikotarp[.
Naujos programmes jrangos [sigijimo islaidos pripazistamos nematerialiu turtu, jei sios nera rangos
sudedamoji dalis.Programine [ranga yra amortizuojama pagal biudzetinei [staigai patvirtintus
normavytus.

2.4 Igalaikis materialus turtas

istaigos ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas [sigijimo verte, fmansineje apskaitoje likutine
verte, atemus sukauptq. nusidevejimq.. Kai turtas parduodamas arba nurasomas, jo [sigijimo verte ir
sukauptas nusidevejimas sa^skaitose yra eliminuojami pardavimo pelnu arba nuostoliu., apskaitomu
[mones veiklos ataskaitoje.
Pradine^ ilgalaikio materialiojo turto verte_ sudaro [sigijimo kaina ir visos tiesiogiai priskirtos
islaidos, susijusios su turto perengimu eksploatacijai arba pekelimu [jo naudojimo vietq..
Islaidos, tokios kaip remonto ir eksploatavimo, patirtos ilgaliakiam materialiam turtui pradejus
veikti paprastai yra apskaitomos ta laipotarp[ , kai jos buvo patirtos, veiklos sanaudomis.Tais



atvejais , kai galima aiskiai [rodyti, jog sii| islaidq deka padides ekonomine nauda is sio ilglaikio
turto panaudojimo ir arba pailges jo numatytas ekonominio tarnavimo laikas, islaidos yra
kapitalizuotos pridedant jas prie ilgalaikio turto [sigijimo vertes .[staigoje taikoma minimali
ilgalaikio turto verte 1000,00 Lt., likvidacine verte 1,00 Lt.
Nusidevejimas pradedamas skaiciuoti nuo kito menesio pirmos dienos po to ,kai turtas pradedamas
eksploatuoti. Nusidevejimas skaiciuojamas taikant tiesiogiai proporcinga^ metoda^ Kai [staigos
apskaitomas ilgalaikis materialus turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiam turtui
pozymiij, sis turtas nurasomas. Ilgalaikio materialiojo turto nurasymo rezultas pripazistamas
ataskaitinio laikotarpio nuostoliu.

2.5 Finansinis turtas

Jstaiga fmansinio turto neturi.

2.6 Atsargos

Atsargas [staigoje sudaro zaliavos, medziagos ir ukinis inventorius.Registruojant atsargas apskaitoje
jos iveritinamos {sigijimo savikaina. Nustatant atsargq [sigijimo savikaina^ prie pirkimo kainos
pridedama gabenimo, paruosimo naudoti ir kitos tiesiogiai susijusios su atsargij j_sisgijimu
islaidos.Atsargij gabenimo, sandeliavimo ir kitos islaidos gali buti pripazistamos s^naudomis, ta pati
laikotarp[, kai buvo patirtos, jei suma yra nereiksminga.
Atsargos (sigytos uzsienio valiuta apskaitoje registruojamos pirkimo dien^ galiojanciu oficialiu LR
nacionalines valiutos ir uzsienio valiutos keitimo kursu arba santykiu.
Atsargos atskaitomos taikant FIFO nuolat apskaitoma atsagu buda^.
Naudojamos [staigos veikloje trumpalaikis turtas ir ukinis inventorius( atsargos) apskaitomos
nebalansineje sa^skaitoje.

2.7 Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripazinimo metu yra ivertinamos tikraja verte. Debitorinis isiskolinimas
yra laikoma abejotinu, jei [staiga negali jij susigr^zinti prejus ne maziau kaip vieneriems metams
nuo skolos atsiradimo.

2.8 Pinigai ir jq ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai banko sa^skaitose.

2.9 Lizingas (finansine nuoma)

Apskaitoje registruojamas lizingas jei lizingo laipotarpio pabaigoje nuosavybes teise [ turt^ pereina
lizingo gavejui. [staiga gavusi turtq. pagal lizingo sutarti, registruoja kaip ilgalaik^ turt^ turta^ vertes
dengimo suma. Su lizingo sutarties sudarymu ir turto paruosimu naudoti susijusios ir iki turto
naudojimo pradzios patirtos islaidos, priskiriamos pagal lizingo sutart[ gauto turto vertei. Sioms
islaidoms nepriskiriamos palukanij sa^naudos. Palukanos priskiriamos finansines veiklos
sajiaudoms.Turto vertes dengimo suma mazinamos pagal lizingo sutarti moketinos sumos. Pagal
lizingo sutarti naudojamam turto nusidevejimui skaiciuoti taikoma tokia pat apskaitos politika
nuosavo turto nusidevejimo apskaitos.



2.10 Moketinos sumos ir |sipareigojimai

{staigos 2014m. II ketvircio pabaigoje kaupiniai darbuotojij nepanaudotoms atostogoms, kuriij
suma sudaro 0,00 Lt. Su darbo santykiais susij? [sipareigojimai 32638,07 Lt. Moketinis kreditorinis
{siskolinimas sudaro 229147,82.

2.11 Pajamos

Pajamos pripzistamos vadovaujantis kaupimo principu, kai tiketina kad jstaiga gaus ekonomin^
nauda^ ir kai galima patikimai [vertinti pajamq sum^. ].staiga ne PVM moketoja.Pajamos is prekiij
pardavimo ir paslaugq suteikimo pripazistamos perdavus rizika^.
Pajamos tai finansavimo pajamos- 10-asis VSAFAS

2.12 Sanuudos

Sajiaudos apskaitoje pripazistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant i pinigij isleidimo laik^.
Pardavimo savikaina^ sudaro parduotq prekiij ir paslaugq teikimo s^naudos.

2.13 Uzsienio valiutos

Uzsienio valiuta sandorii^ nera. Uzsienio valiuta isreiksti sandoriai apskaitomi pagal sandorio diena^
galiojanti oficialq valiutos keitimo kursa^. Pelnas ir nuostoliai is tokiq sandorivj bei is uzsienio
valiutos isreiksto turto ir jsipareigojimij likucii^ perkainavimo balanso dienai yra apskaitomi
veiklos rezultatq ataskaitoje. Tokie likuciai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos
valiutos kursa .̂ Veiklos rezultatu^ ataskaitoje rodomas skirtumas.

2.14 Balanse neatspindetos teises ir |sipareigojimai

Neapibrestu [sipareigojimi} nera. Neapibresti isipareigojimai nepripazistami finansineje
apskaitoje,kadangi tokii^ [sipareigojimij suma negali buti patikimai nustatyta arba nera tiketina, kad
juos reikes vykdyti.

Ill Aiskinamojo rasto pastabos

Pastaba Nr.12 Informacija apie finansavimo sumas pagal saltinj, tikslin? paskirt[ ir jij
pokyciai per ataskaitinj laikotarpi pateikta 1 priede
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