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2011 METV AISKINAMASIS RASTAS

I. BENDROJI DALIS

Semeliskil! vidurine mokykla yra biudzetine istaiga, teikianti svietimo,ikimokyklinio,
priesmokyklinio ugdymo paslaugas.

Semeliskil! mokykla turi Daugirdiskil! skyril!,kuris vykdo priesmokyklini ir ikimokyklini
vaikl! ugdym~.

Mokykla yra juridinis asmuo,turinti ukini,finansini,organizacini ir teisini
savarankiskuma.,savo antspauda.,s~skait~ banke.

Mokyklos buveine - TraklJ. g.73,Semeliskes,ElektrenlJ. savivaldybe.Identifikavimo kodas -
1910664977.

Mokyklos ukiniai metai sutampa Stl kalendoriniais,ataskaitinis laikotarpis prasideda nuo
finansinilJ. metlJ. pradzios (sausio 1 d.) ir baigiasi kalendorinilJ. metlJ. paskutin~ dien~ (gruodzio 31
d.).

DarbuotojlJ. skaicius 2011 metlJ. gruodzio 31 d. - 52 darbuotojai.
Vadovaujantis 2007 m. birzelio 26 d. Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus

atskaitomybes istatymu Nr.X-1212,mokyklos finansine apskaita tvarkoma vadovaujantis Viesojo
sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais.

II .APSKAITOS POLITIKA
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Mokykla 2011 m. finansin~ apskaita. vede vadovaujantis Bendrais apskaitos principais,
2001 m.lapkricio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterines apskaitos istatymo Nr.X-1212,
Viesojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais (toliau VSAF AS) bei
kitl! galiojancil! nteises aktl! reikalavimais.
Mokykloje buhalterine apskaita vedama naudojant kompiuterin~ programa. "Debetas".
2011 m. finansines ataskaitos sudarytos vadovaujantis VSAF AS reikalavimais.Mokyklos
apskaitos politika patvirtinta direktores 2010 m. spalio men. 20 d. isakymu nr. V -17.
Per ataskaitini laikotarpi nebuvo nustatyta klaidl!, kurios buvo padarytos praejusil!
ataskaitinil! laikotarpil! finansinese ataskaitose.
Mokyklos Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-0 VSAFAS
nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais.Minimali il~alaikio materialaus turto



verte turi biiti ne mazesne nei 1000 It.IMT apskaitoje pripazistamas isigijimo verte,o
ataskaitose rodomas balansine verte.

6. Ilgalaikio materialaus turto nusidevejimas apskaitomas vadovaujantis Elektrenl!
savivaldybes administracijos Oirektoriaus 2009 m. gruodzio II d. Nr. 03V - 664
isakymu.

7. Mokykla turi turto, kuris nusidevej~s pilnumoje,taciau naudojamas veikloje.
8. Nematerialiojo turto mokykla neturi.
9. Mokykla neturi ir biologinio turto.
10. Finansinis turtas Finansiniai isipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-0 VSAFAS

nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais.Mokykloje finansinis turtas skirstomas i
\ilgalaiki ir trumpalaiki,atsiZvelgiant i turto teralizavimo laikotarpi.Finansiniai

isipareigojimai skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius isipareigojimus atsiZvelgiant i jl!
apmokejimo laikotarpi.

II. Mokyklos atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-0 VSAF AS nuostatomis ior Bendraisiais
apskaitos principais.Atsargoms priskiriama:

Ukines,kanceliarines prekes,
Maisto produktai,
Kuras,degalai,
Ukinis inventorius.

12. Atsargos i s~naudas nurasomos pagal nurasymo aktus, degalai pagal patvirtintas kuro
sunaudojimo normas.

13. Inventorius nurasomas i s~naudas t~ laikotarpi,kuri sis turtas pradetas naudoti.
14. Mokykloje gauttinas,gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-0

VSAF AS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais.Finansavimo sumos
pripaZistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais,kuriais padaromos
s~naudos,kurioms kompensuoti buvc skirtos finansavimo sumos.

15. Mokykloje pajamas gaunamos - is nuomos paslaugl!,teVlJ. inasl!,maisto prekil!
antkainio.Pajamos ivertinamos tikr~a verte.

16. Mokykloje s~naudos apskaitomos vadovaujantis 11-0 VSAF AS nuostatomis ir
Bendraisiais apskaitos principais.

17. S~naudos pripazistamos ir registruojamos apskaitoje t~ ataskaitini laikotarpi,kurijos buvo
padarytos.

18. S~naudomis pripaZistama tik ta islaidl! dalis,kuri yra patirta uzdirbant ataskaitinio
laikotarpio pajamas.

19. Prie pagrindines veiklos s~naudl! priskiriama:
Darbo uzmokescio ir socialinio draudimo s~naudos,
Rysil! paslaugos,
Transporto islaikymo s~n audas,
Kitl! prekil! s~naudos,
Kvalifikacijos kelimo s~naudos,
Komunalinil! paslaum s~naudos,
Kitl! paslaugl! sC\.fiaudos.

III.AISKINAMOJO RASTO PASTABOS

Ilealaikis materialusis turtas



1. Inforrnacija apie iIgaiaikio materiaIiojo turto balansines vertes pagal iIgaiaikio
materiaIiojo turto grupes pasikeitim~ per ataskaitini Iaikotarpi pagal 12-0
standarto I priede nustatyt~ form~.

2. Mokykia turi iIgaiaikio materialaus turto,kuris visiskai nusidevej~s,bet dar
naudojamas veikIoje, tai

Pastai Daugirdiskese 44279 It
Vejapjove 1900 It
Kompiuterine technika 46742 It

Viso 92921 It .
3. Turtas ,isigytas paga1 finansines nuomos sutartis - automobiIis, mokejimo suma sudaro

12140 It.

Atsargos

4.Inforrnacija apie balansin~ atsargl! vert~ pagal grupes pateikta 8-0-0 standarto priede.

Isankstiniai apmokejimai

5.Pateikiame inforrnacij~ apie isankstinius apmokejimus pagal 6-0 VSAFAS 6
pried~.Isankstinius apmokejimus sudaro apmokejimas avansu uz kur~ ir uz 2012m.laikraScil!
prenumerat~.

Per vienerius metus gautinos sumos

6.Informacija pateikta apie per vienerius metus gautinas sum as pagal 7-oVSAFAS 7
pried~.

7.Sukauptas gautinas sumas sudaro sukaupta atosto~ rezervo ir imokl/; soc.draudimui
suma 70657 It.,finansines nuomos suma 12140 It.Darbo uzmokescio ir socdraudimo Iikutis 33571
It.,kiti mokejimai 19412 It.

Pinigai ir jq ekvivalentai

8.Informacija pateikta apie pinigus ir jl! ekvivalentus pagal 17 VSAF AS 8 pried't..

Finansavimo somas

9.Pateikiame informacij~ finansavimo sumas pagal saltini,tikslin~ paskirti ir jl! pokycius
per ataskaitini laikotarpi bei finansavimo suml! likucius 20 VSAF AS 4 ir 5 prieduose.

Trumpalaikiai isipareigojimai

lO.Informacija pateikta apie trumpalaikius isipareigojimus 7 VSAF AS 12 oriede.



Segmentai

Pateikiama uz ataskaitini laikotarpi ataskaita pagal 25-0 VSAF AS priede nustatyt~
forrn3c;..
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