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Viešoji įstaiga papildomo ugdymo mokykla „Fizikos olimpas“, kodas 191743413, 2002 m. birželio 

6 d. įsteigta ir įregistruota Juridinių asmenų registre bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
kultūros, švietimo ir sporto departamento švietimo skyriuje. Mokykla nepertraukiamai tęsia papildomo 
ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“, nustatyta tvarka įsteigtos ir įregistruotos 1994 m. gruodžio 2 d. 
(vėliau, nenutraukiant veiklos, nustatyta tvarka perregistruotos 1995 m. birželio 2 d.), veiklą. Mokykla 
nėra Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja. 2004 m. balandžio 14 d. Juridinių asmenų registro tvarkytojas 
mokyklai „Fizikos olimpas“ suteikė paramos gavėjo statusą. 
 Mokyklos adresas: Saulėtekio al. 9, tretieji rūmai, 200 kab., LT- 10222 Vilnius. 
 Viešoji įstaiga papildomo ugdymo mokykla „Fizikos olimpas“ yra pelno nesiekianti organizacija, 
papildomai ugdanti ypatingai gabius tiksliesiems mokslams (fizikai ir kt.) Lietuvos vidurinių mokyklų ir 
gimnazijų vyresniųjų klasių mokinius. Visuomenei naudingi mokyklos veiklos tikslai: mokykla rengia 
intelektualiai gabiausius šalies mokinius tarptautinėms (pasaulinėms) fizikos olimpiadoms, sudaro lygias 
sąlygas gabiausiems šalies vidurinių mokyklų ir gimnazijų aukštesniųjų klasių mokiniams gilinti ir plėsti 
savo žinias vadovaujant aukščiausios klasės specialistams, rengia mokinius studijoms Lietuvos ir užsienio 
aukštosiose mokyklose, plečia mokinių akiratį bei kelia jų dvasinės kultūros lygmenį. 
 Mokyklos vidutinis sąrašinis samdomų darbuotojų skaičius – keturi darbuotojai. Mokiniams 
paskaitas skaito aukščiausios kvalifikacijos pedagogai, su kuriais yra sudaromos trumpalaikės autorinių 
darbų sutartys. 
 Finansinė apskaita viešojoje įstaigoje papildomo ugdymo mokykloje „Fizikos olimpas“ tvarkoma 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 
įstatymu, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis, Labdaros ir paramos įstatymu, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais. 
 Finansinė atskaitomybė sudaroma naudojant Lietuvos Respublikos pinigų vienetą – litą. 
 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2002 m. lapkričio 19 d. įsakymu 
Nr. 269 viešajai įstaigai papildomo ugdymo mokyklai „Fizikos olimpas“ patvirtintas mokestinis 
laikotarpis, sutampantis su mokyklos mokslo metais, – nuo kiekvienų kalendorinių metų birželio 1 d. iki 
kitų kalendorinių metų gegužės 31 d., pradedant nuo 2003 metų, todėl finansinė atskaitomybė pateikiama 
už laikotarpį nuo 2008 m. birželio 1d. iki 2009 m. gegužės 31 d. – mokyklos 15-uosius mokslo metus. 
 Mokykla ataskaitiniais metais dirbo nuostolingai: rezultatas – 155 Lt nuostolis. Šis nuostolis 
keliamas į kitus metus. 

Apskaitoje pajamos pripažįstamos vadovaujantis pajamų kaupimo principu ir registruojamos tada, 
kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio 
pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei 
sąnaudų palyginimo principus.  

Mokyklos lėšas sudaro mokyklos moksleivių įmokos už mokymą, dotacijos, tiksliniai įnašai, kitas 
finansavimas. Per ataskaitinį laikotarpį lėšos sudarė 117151,77 Lt. 

Mokymasis mokykloje yra tik iš dalies mokamas, t.y. moksleivių įmokos už mokymą padengia tik 
dalį mokyklos išlaidų. Per ataskaitinį laikotarpį moksleivių įmokos už mokymą sudarė 45340,75 Lt (38,7% 
visų lėšų). Už Lietuvos mokinių rengimą (mokymo stovykla) 2008 metų Tarpautinei fizikos olimpiadai 
(stovyklai) Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras mokyklai pervedė 10000,00 Lt 
(8,5% visų lėšų).  

Dotacijos apskaitomos kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai 
gautas ar įsigytas iš tam tikslui skirtos paramos turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos 
dalis. 



Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybių biudžetų, Lietuvos ar užsienio 
paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti.  
Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija skyrė 10000,00 Lt (8,5% 
visų lėšų) mokyklos vykdomam Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo projektui įgyvendinti. 

Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis. 
Per ataskaitinį laikotarpį mokykla panaudojo 4880,64 Lt ankstesniais metais gautų tikslinių įnašų. 

Kitas finansavimas – parama, gauta nenurodžius paramos panaudojimo tikslo. Parama gauta 
nurodžius ar nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažįstama 
kompensuotomis. 

Per ataskaitinį laikotarpį gauta 52930,38 Lt paramos: iš fizinių asmenų 36100 Lt (68,2% gautos 
paramos), pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos 
Paramos gavėjo grąžintos per daug pervestos 2% GPM sumos sudarė 16830,38 Lt (31,8% gautos 
paramos). Iš viso per ataskaitinį laikotarpį mokykla panaudojo 46930,38 Lt (40,1% visų lėšų) gautos 
paramos. Gautas lėšas mokykla naudojo tik mokyklos įstatuose numatytai veiklai vykdyti. 
 Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja aptarnavimo 
procese ir išsaugodamas savo natūrinę formą nusidėvi naudojamas ne trumpiau kaip vienerius metus, ir 
kurio įsigijimo vertė yra ne mažesnė kaip 50 litų. Pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas 
pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po ilgalaikio materialiojo turto perdavimo naudoti ir 
nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo. Kiekvieno įsigyto ilgalaikio materialaus 
turto objekto nudėvimoji vertė visam tarnavimo laikui apskaičiuojama iš jo įsigijimo savikainos atėmus 
numatomą likvidacinę vertę. Nenaudojamo ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas neskaičiujamas. 

Visiškai nudėvėto ilgalaikio materialaus turto ir toliau naudojamo veikloje likutinė vertė rodoma 
apskaitos registruose ir atskaitomybėje. Tokio turto likutinė vertė 1 litas. Taikomas tiesiogiai proporcingas 
(tiesinis) ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Ilgalaikio materialiojo turto 
nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstyta per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimo sumos 
pripažįstamos sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Mokyklos bibliotekos leidiniams nusidėvėjimas 
neskaičiuojamas. 
 Mokyklos atsargos apskaitoje ir sudarant finansinę atskaitomybę įvertinamos įsigijimo savikaina. 
Atsargų sunaudojimas apskaitomas nuolat, taikant FIFO būdą (pirmiausia sunaudojamos atsargos, kurios 
buvo įsigytos anksčiausiai). 
 Reikšmingi finansinės atskaitomybės straipsniai, paaiškinti pridedamosiose aiškinamojo rašto 
pastabose – lentelėse: 
 
 1 lentelė – „Ilgalaikis materialus turtas“ 
 
 2 lentelė – „Naudojamas nudėvėtas ilgalaikis materialus turtas“ 
 
 3 lentelė – „Atsargos“ 
 
 4 lentelė – „Įmonės įsipareigojimų būklė“ 
 
 5 lentelė – „Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais“ 
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