AnykSdiq Antano Baranausko pagrindines mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais
metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterine programa FINAS, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti
pagal VSAFAS reikalavimus.
Mokyklos finansines atskaitomybes straipsnis laikomas reik5mingu, kai jo dydis yra0,25 o/o nuo
finansinej e atskaitomybej e pateikiamos viso turto balansines vertes.
Nuo euro [vedimo datos, t.y. nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitos dokumentuose ir apskaitos
registruose visos nuorodos I litus laikomos nuorodomis i eurus, o sumos litais perskaidiuojamoi eurais
pagal neat5aukiamai nustatyt4 euro ir lito perskaidiavimo kursq.
Nuo 2015 m. sausio ld. Lietuvos Respublikos piniginis vienetas - euras, todel nuo Sios datos
finansiniq ir biudZetiniq ataskaitq rinkiniai pateikti eurais.

II.2. Ilgalaikis turtas
ll.2.l, Ilgalaikis nematerialusis turtas

ir

Nematerialus turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje jei naudojamas mokyklos veikloje
atitinka visus 13 -qjame VSAFAS pripaZinimo kriterijus:
a) pagr[stai tiketina, kad istaiga ateityje i5 turto gaus ekonomines naudos;
b) turto [sigijimo (pasigaminimo) savikain4 galima patikimai ivertinti ir atskirti nuo kito turro

vertes;

c) mokykla turtu disponuoja, ji kontroliuoja arba apriboja teisE juo naudotis kitiems asmenims.
Nematerialiuoju turtu mokykloje laikoma programine iranga. Jos likutine vertd - 0 eurq.
Mokykloje yra naudojamo, bet amortizuoto turto, kurio isigyjimo savikaina 17281,77 eurai.
Nematerialaus ilgalaikio turto gauto pagal panaudos sutartis mokykloje yra (valst.l .)- 328,72 eurai.
PRIDEDAMA: 13 ojo VSAFO 1 priedas.

11,2,2. Ilgalaikis materialusis turtas

Mokykloje isigytas materialusis turras priskiriamas ilgalaikiam, jeigu
poZymius:

jis atitinka visus Siuos

a) ketinama ji naudoti ilgiau nei vienerius metus;
b) pagristai tikimasi gauti i5 turto ekonomines naudos btsimaisiais laikotarpiais;
c) galima patikimai nustatyti turto isigijimo (pasigaminimo) savikain4;
d) turto [sigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne maZesne uZ 500,00 euni.
e) perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu.
2010m.01men.01d. ilgalaikis materialus turtas buvo sugrupuotas pagal turto grupes:
Negyvenamiej i pastatai,
InfrastruktDra ir kiti statiniai,
MaSinos ir [rengimai,
Transporto priemones,
Kompiuterine ir biuro [ranga
Baldai
Kitas materialus turtas.
Mokykloje ilgalaikio turto likvidacine vefie lygi 0.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimui skaidiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis)
metodas.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimo suma priskiriama veiklos s4naudoms kiekvien4menesf.
Mokykloje yra materialiojo turto, kuris visi5kai nudevetas, tadiau naudojamas veikloje. l'okio
turto isigyjimo verte 248533,23 eurai.
Laikinai nenaudojamo ir nuvbrtejusio materialaus turto nera. Nera ir aplinkybiq del kuriq
pasikeistq naudingo tamavimo laikas ar likutine, likvidacine verte.

