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2 Apskaitos politika  
 

1 Finansinių ataskaitų forma  
Metinė  

2 Finansinių ataskaitų valiuta  
Eurai  

3 Nematerialusis turtas  
Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13 VSAFAS, įsigyjus turtą jis apskaitoje registruojamas  
įsigyjimo savikaina. Amortizacija skaičiuojama kas mėnesį, tiesiogiai proporcingu metodu.  

4 Ilgalaikis materialusis turtas  
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas pagal 12 VSAFAS, įsigytas materialusis turtas  
apskaitoje registruojamas įsigyjimo savikaina, nusidevėjimas skaičiuojamas kas mėnesį.  
Kai turtas nurašomas arba parduodamas , jo savikainos, nusidevėjimo ir nuvertėjimo  
sumos nurašomos iš apskaitos.  

5 Biologinis turtas  
Biologinio turto įmonė neturi.  

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi pagal 14 VSAFAS ir 17 VSAFAS  
standartų metodus.  

7 Atsargos  
Atsargos apskaitoje apskaitomos pagal 8 VSAFAS. Įsigytos atsargos ar ūkinis inventorius, kuris  
sunaudojamas veikloje yra nurašomas kas mėnesį. Atiduotas naudoti ūkinio inventoriaus  
vertė įtraukiama į sąnaudas ir perkeliams į nebalansinę sąskaitą.  

8 Finansavimo sumos  
Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje pagal 20 VSAFAS. Gautos  
finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į : finansavimo sumas Nepiniginiui turtui įsigyti,  
t.p. nemokamai gautas turtas. ir finansavimo sumos Kitoms išlaidoms kompensuoti.  

9 Atidėjiniai  
Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai įvykdomos visos sąlygos, nustatytos  
įsipareigojimui atsirasti ir priima įsipareigojimą.  

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  
Nuomos sandoriai grupuojami į finansinės ir veiklos nuomos sandorius.  

11 Segmentai  
Pagal 25 VSAFAS įmonės apskaitoma tvarkoma pagal švietimo segmentą.  

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  
 

13 Kitos pajamos  
Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10 VSAFAS, pajamos regis-  
truojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį uždirbamos.  

14 Sąnaudos  
Sąnaudomis pripažįstamos pagal kaupimo ir palyginimo principais.  Vadovaujantis 10 VSAFAS  
ir 20 VSAFAS apskaitomos sąnaudos. Sąnaudos pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu  
kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.  

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  
 

16 Operacijos užsienio valiuta  
 

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  
 

18 Kiti apskaitos principai  
Apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio  finansinėse ataskaitose.  
Apskaitos klaida laikoma esminė, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų ataskaiti-  
nio laikotarpio klaidų vertėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento, per praėjusius  
finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.  

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


