
KLAIPEDOS LOPSELIS.DARZELIS,,VERSM*..
. 2014 METU FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

2oI4METU AISKINAMASIS n q.Sras

I. BENDROJI DALIS

Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Versme" (toliau - Jstaiga) yra biudZetine istaiga, kurios
savininkas - Klaipedos miesto savivaldybe. fstaiga finansuojama i5 Kiaipedos miesto
savivaldybes biudZeto. fstaiga iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas 190428845,
adresas Kalnupes g. 6, Klaipeda.

{staigos pagrindine veikla - ikimokyklinis ir prie5mokyklinis ugdymas, kodas
85 .10 .10 .

fstaiga yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom4j4 ir kitas sqskaitas
Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4. {staiga savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais,
Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos priimtais
sprendimais, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, Klaipedos
miesto mero potvarkiais, kitais teises aktais bei {staigos nuostatais.

fstaiga atligintinai teikia vaikq i5laikymo Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo
fstaigose paslaugas. Surinktas imokas uZ paslaugas Svietimo, socialines apsaugos ir kitose
istaigose [staiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir Klaipedos miesto savivaldybes
nustatyta tvarka.

fstaiga turi nebiudZetiniq 1eSq, kurias sudaro fiziniq ir juridiniq asmenq parama.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje {staigoje dirbo 75 darbuotojai. {staigoje yra 10

darZelio grupiq. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje fstaigE lanke 113 vaikai.
Kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq, bei filialq at

struktflriniil vienetq {staiga neturi.
{staigos finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2014 metq sausio ld. - 2014

metq gruodlio 3l d. duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politikos keitimas

Vadovaujantis 2013 m. geguZes 30 d. Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
sprendimo Nr. T2-118 ,,Del Klaipedos r-niesto savivaldybes biudZetiniq lstaigq buhalterines
apskaitos tvarkymo" nuostatomis, nuo 2014 m. sausio 1 d. Klaipedos miesto savivaldybes
biudZetiniq istaigq buhalterine apskaita tvarkoma centralizuotai. {staigos buhalterine apskaita
fvarkoma vadovaujantis buhalterines apskaitos tvarkymo tipines sutarties nuostatomis. Sutartis
tarp Centralizuotos apskaitos tvarkytojo ir {staigos parsira5yta 2013 m. gruodZio 10 d., sutarties
Nr. J9-1350. fstaigos buhaltering apskait4 tvarko Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos Finansq ir turto departamento BiudZetiniq istaigq centralizuotos apskaitos
skyrius. [staigos buhalterine aqskaita tvarkoma naudojant finansq valdymo ir apskaitos
informacinE sistem4 ,,BiudZetasvs", kuri pritaiklta buhalteriner uprkuitor tvarkymui pagal
VSAFAS reikalavimus.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. {staigos buhalterine apskaita tvarkoma vadovaujantis
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos apskaitos vadovo nuostatomis. Klaipedos
miesto savivaldybes administracijos apskaitos vadovas patvirtintas 2012 m. gruodZio lf a.
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu Nr. abt-g033 ,,Del
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos apskaitos vadovo pafvirtinimo'!, Biudietinems
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istaigoms Apskaitos vadovo nuostatos taikomos nuo to momento, kai jq apskaita tvarkoma
centralizuotai.

{staigos . prirengtos finansines ataskaitos atitinka vieSojo sektoriaus apskaitos ir
finansines atskaitomybes standartus (toliau - VSAFA.S), tai yra taikoma tokia apskaitos
politika, kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno taikyino VSAFAS
reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, {staiga vadovaujasi bendraisiais
apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas".
Apskaitoje hkines operacijos ir ivykiai registruojami ir finansiniq ataskaitq rinkinys rengiamas
taikant bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tEstinumo, periodi5kumo,
pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio virienybes prie5
form4. Kiekvienam finansiniq ataskaitq straipsniui taikytas konkretus apskaitos principas,
privalomas pagal 6-ojo VSAFAS reikalavimus, ir tam straipsniui ivertinti taikytinq apskaitiniq

iverdiq nustatlirno metodai ir bfdai.

.Ataskaitose pateikiama informacija apie lstaigos veiklos finansavimo Saltinius,
finansavimo b0klg ir jos pokydius, galimybes finansuoti savo veikl4 ir vykdy-ti

isipareigojimus, pajamq ir s4naudq pobfrdi ir rezultatus.

Nematerialiojo turto pripaZinirno ir amortizacijos apskaitos principaio ivertinimo
. metodai

Nematerialiojo turto apskaitos metodai ir taisykles nustaty'ti l3-ajame VSAFAS

,,Nematerialusis turtas", nematerialiojo turto nuvefiejimo apskaidiavimo ir apskaitos metodai ir
taisykles -22-ajame VSAFAS ,,Tufto nuvertejimas". Nematerialusis turtas yrapripaListamas ir
registruojamas apskaitoje, jei alitinka l3-jame VSAFAS pateiktE s4vok4 ir nematerialiajam
turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pinninio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruoj amas isigij imo savikaina.

I5laidos, patirtos po pirkto nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina
nematerialiojo turto isigijimo savikain4 tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatlti, kad
patobulintas nematerialusis turtas teiks didesng ekonominE naud4, t. y. kad atliktas esminis
nematerialiojo turto pagerinimas. Jei po atliktq darbq nematerialusis turtas neteiks didesnes
ekonomines naudos, atlikti darbai nepripaZfstami esminiu pagerinipu, o Siq darbq verte
registruojama kaip ataskaitinio laikotarpio s4naudos.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4
nustatyt4 turlo naudingo tarnavimo.laik4 taikant tiesiogiai proporcing4 metod4. Nematerialiojo
turlo vieneto amortizacija pradedama skaidiuoti nuo kito mdnesio, kai turtas pradedamas
naudoti, pirmos dienos ir nebeskaidiuojama nuo kito mdnesio, kai naudojamo nematerialiojo
turlo likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turlas perleidZiamas, nura5omas, pirmos
dienos. Kiekvienai nematerialiojo turto grupei nustaty.tas naudingo tarnavimo laikas pagal
Vyriausybes nustatytus iigalaikio turto amortizacijos minimalius ir maksimalius ekonominius
normat).vus.

Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizactjq ir
nuvertejim4, jei jis yra.

Ilgalaikio rnaterialiojo turto pripaZinimo ir nusid6v6jimo apskaitos principai,
lvertinirno metodai

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l}-ajame VSAFAS
,,Ilgalaikis materialusis turtas", ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir
apskaitos metodai ir taisykles -22-a1ame VSAFAS ,,Tulto nuvertdjimas".

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir l}-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo
turto pripaZinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskatloje registruojamas I"":"-Kb-piiAN;; 
, th]-
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isigijimo savikaina.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaZistami

esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apimti arba reikSmingai pailgina turto
naudingo tarnavimo laik4 ir (arba) pagerina jo nauding4sias savybes. Siq darbrl verte didinama
ilgalaikio materialiojo turto isigijimo savikaina ir, jeigu reikia, patikslinamas likgs turto
naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingqjq ilgalaikio materialiojo turto
savybiq ar nepadidina turto funkcijq apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie
nepripaZistami esminiu pagerinimu, o Sir'l darbq verte registruojama kaip ataskaitinio
laikotarpio s4naudos.

I5ankstiniai apmokejimai ui. ilgalaiki materialqji turt4 apskaitoje registruojami tam
skirtose ilgalaikio materialioj o turto s4skaitose.

Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, iSskyrus kulturos vertybes
(kilnojam4sias, nekilnojam4sias), kitas vertybes t LemE, finansinese ataskaitose rodomas
isigijimo savikaina, at,imus sukaupt4 nusidevejim4 ir nuvertejim4, jei jis yra. Kulturos ir kitos
vertybes bei Zeme po pirminio pripaZinimo finansindse ataskaitose rodomatikrqaverte.

Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto
naudingo tarnavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas
skaidiuoti nuo kito mdnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos.'Nusidevejimas
nebeskaidiuojamas nuo kito mdnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte
sutampa sujo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4
metod4 pagal konkredius materialioj o turto nusidevej imo normatyvus.

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant !
sutarlis ar kitas juridines teises, neturi btti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi.

Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukauptas
nusidevejimas ir, jei yra, nuvertejimas nura5omas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi
atitinkamame veiklo s rezultatq ataskaitos straipsnyj e.

Biologinio turto apskaitos principai 
;

Biologinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 16-ajame VSAFAS ,,Biologinis
turtas ir mineraliniai i5tekliai".

Biologinis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitink a l6-qarne
VSAFAS nurodyus turto. pripaZinimo kriterij us.

fstaiga biologinio turto neturi.

Atsargq apskaitos principai

Atsargrl apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos...
- Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savitaina, o

sudarant finansines ataskaitas * isigijimo (pasigaminimof savikuna-ar gry1q,a realizavimo
verte, atsiZvelgiant j tai, kuri iS jq maZesne

Atsargos nukainojamos iki grynosios realizavimo vertes tam, kad
nevirsytq b[simos ekonomines naudos ar paslaugq vertds, kuri4 tikimasi
pardavus, paskirsdius ar panaudojus.

Apskaidiuojant sunaudotrl teikiant paslaugas ar parduotri atsargr4 savikain4,
FIFO (,,pirmas gautas - pirmas i5duotas,,) bDdas.

Kai atsargos parduodamos ar sunaudojamos, jri balansine verte pripaZistama
s4naudomis t4 laikotarpi, kuri pripaZistamos atitinkamor puju*or arba suteikiamos viesosios
paslaugos, Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaiioje registruojamas pagai nuolat
apskaitomq atsargq bud4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekvienu J., atrarg.+
sunaudoj imu arba pardavirnu susij usi operacij a.

Prie atsargrl priskiriamas neatiduotas naudoti Dkinis inventorius. Atiduoto naudoti
[kinio inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojama, ni.ioiS'inventorius. kurio
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balansine vertd pries ji nuralant i s4naudas buvo didesne nei 100 (vienas Simtas) litq, kiekine ir
vertine i srai *ka re gi struoj amu' 
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Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 14-ajame VSAFAS ,,Jungimai
ir investicijos i asocijuotuosius subjektus", l5-ajame VSAFAS ,,Konsoliduotqjq finansiniq
ataskaitq rinkinys ir investicijos i kontroliuojamus subjektus" ir 17-ajame VSAFAS
,,Finansinis tufias ir finansiniai isipareigoj imai".

Finansinis turtas yra skirstomas i iigalaiki ir trumpalaikf.
Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
f . investicijos i nuosavybes vertybinius popierius;
2. po vienq metq gautinos sumos.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

. 1. per vienus metus gautinos sumos;
2. pinigai ir pinigq ekvivalentai.
fstaiga ilgalaikio finansinio turlo neturi.
Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.
Kiekvien4 kart4 sudarant finansines ataskaitas, po vienq metq gautinos sumos

ivertinamos amortizuota savikaina, per.vienus metus gautinos sumos - isigijimo savikaina,
atemus nuvertejimo nuostolius.

Jeigu sutartyje pallkanq nonna nera numaQrta arba ji yra reikimingai (2 (dviem)
procentiniais punktais) maZesnd nei rinkos pahkanq nonna, galiojusi gautinos sumos pirminio
pripaZinimo momentu, gautinq sumq amortizuota savikaina yra apskaidiuojama pritaikius
rinkos palflkanq norm4, buvusi4gautimtr sumrl pirminio pripaZinimo momentu

Pinigg ir pinigq ekvivalentq, sandorirl uZsienio valiuta apskaitos principai

Pinigus sudaro pinigai bankq s4skaitose.
Pinigq ekvivalentai 1ra trumpalaikes, likvidZios investicijos, kurios gali bfti greitai ir

lengvai i5keidiamos i iinom4 pinigrl sum4. Tokiq investicijq terminas nevir3ija trijil menesiq, o
vertes pokydiq rizika yr a lab ai nedidele,

|stai go s buhalterine apskaita tvarkoma litais.
Sandoriq uZsienio valiuta apskaitos principai nustatl'ti 2l-ajame VSAFAS ,,sandoriai

uZsienio valiuta".
Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu rqgistruojami apskaitoje pagal

sandorio dien4 galiojusi Lietuvos banko skelbiam4 uZsienio ir nacionalines valiutos kurs4.
Valiutinirl straipsniq likudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos
banko skelbiam4 Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uZsienio valiutos santyki.

Pelnas ir nuostoliai i5 sandoriq uZsienio valiuta bei i5 uZsienio valiuta i5reik5to turlo ir
isipareigojimq likudiq perkainojimo yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq
ar s4naudq s4skaitose.

I5ankstinig apmokAjimq apskaitos principai

I5ankstiniai apmokejimai pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registrqojami
isigijimo savikaina, o kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarant finansines
ataskaitas, parodomi isi gij imo savikaina atemus nuvertej imo nuo sto lius.

Turto nuvert6jimo apskaitos principai

Turto nuvertejimo apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS
,,Atsargos",|7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" k 22-ajarne
VSAFAS ,,Turto nuvertejimas". Siuose VSAFAS nurodyti ir turto nuvertejimo poZymiai, ir
poZymiai, pagal kuriuos vertinama, ar nuvertejimas iSnyko arba sumaZejo. ' , 
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Turtas yra nuvertejgs, kai turto
uZ tiketin4 atgauti sum4 uZ t4 turt4.

verte yra sumaZejusi, t.y. jo balansine vertd yra didesne

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami, jeigu
poZymiq. Kai yra nuvertejimo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji

Z}-ajame VSAFAS

Kopija rikra

yra turto nuvertejimo
verte, kuri palygirrama

su turto balansine verte.
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma

maZinant turto balansing vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio
pagrindines, finansines ir investicines arba kitos veiklos s4naudas.

Turto nuvertejimas nera tolygus turto nura5ymui. Turto nuvertejimo atveju yra

maiinama turto vieneto balansine vertd, tadiau i5saugoma informacija apie turto isigijimo
savikain4, t.y. turto vieneto isigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo
nustatymo, o nuvertejimas registruojamas atskiroje s4skaitoje. Finansinio turto nuvertejimo
sumos neturi vir5yti isigijimo savikainos pirminio pripaZinimo metu ar amortizuotos
savikainos, kuri btrtq buvusi, jei nuvertejimas nebutq buvgs pripaZintas''Kai 

velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau
pipaLintaturto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atk[rimo negali vir5yti
jo balansinds vertes, kuri bdtq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebutrl buvgs pripaZintas.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,
perskaidiuojamos busimiesieqrs ataskai.tiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamojD verte po nuvertejimo butq
tolygiai paskirstl'ta per vis4 likusf jo naudingo tarnavimo laik4, t. y. nuvertejimo suma
nudevimaper likusi naudingo tarnavimo Iaik4,malinantnusidevejimo s4naudas.

{staigos apskaitoje gali bfrti registruojamas Sio turto nuvertejimas:
f . ilgalaikio materialiojo turto;
2. ilgalaikio nemateriaiiojo turto;
3. biologinio turto, kurio tikrosios vertds nustatJrti neimanoma, todel Sis turtas
apskaitomas isigijimo savikaina, atemus to turto nuvertejim4;
4. investicijq i nuosavybes vertybinius popierius, kurios apskaitomos savikainos
metodu;
5. po vienq metq gautinq sumq;
6. per vienus metus gautinq sumq;
7. i5ankstinir4 apmokejimrl;
8. atsargq;
9. pinigq ir pinigq ekvivalentq.

Finansavimo sumq apskaitos principai

Finansavimo sumrl apskaitos metodai ir taisykles nustatyti
,,Finansavimo sumos".

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-a1wne VSAFAS nustatl'tus
kriterijus.

Finansavimo sumos - {staigos i5 valstybes, savivaldybes biudZeto, Europos sEjungos
(finansine parama) ar i5 kitq Saltiniq (pvz.: kitq i5tekliil fondq) gauti arba gautini pinigai arba
kitas turtas, skirtas {staigos nuostatuose nustatl.tiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei
vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir {staigos gautus arba
gautinus pinigus ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas le5as i5laidoms kompensuoti, paramos
bfidu gaut4 turt4.

Ld5os, kurias {staiga pervede i biudZet4 ir gavo (ar turi teisE atgauti) i5 biudZeto atgal
(pvz., |staigos uZdirbtos pajamos, pervestos i biudZet4 ir skirtos fstaigos programoms
finansuoti), nera laikomos finansavimo sumomis.

{staigos apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirminf
finansavimo Saltini.

{staigos uZregistruotos finansavimo sumos p?gai paskirti skirstomos i:
1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui isig),ti: ' '

2015 -05- 1 5



2. finansavimo sumas ilgalaikiam turtui isigyi;
3. finansavimo sumas biologiniam turtui isigl'ti;
4. finanshvimo sumas atsargoms isigfti;
5. finansavimo sumas kitoms iSlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigl.ti gaunamos kaip neatlygintinai gautas
ilgalaikis, biologinis turtas arba atsargos, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam, biologiniam
turtui arba atsargoms isigyti.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms kompensuoti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio
i5laidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms
kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam
turtui isigl'ti.

Finansavimo pajamos pripaZistamos pagai kaupimo princip4 tais laikotarpiais, kuriais
patiriamos sqnaudos, dengiamos i5 finansavimo sumq. Panaudotos finansavimo sumos
registruojamos t4 pati ataskaitini laikotarpi, kuri patiriamos s4naudos, dengiamos iS
finansavimo sumq, jeigu finansavimo sumos gautos arba mokejimo parai5ka pateikta. Jei
finansavimo sumos nebuvo gautos arba mokejimo parai5ka nebuvo pateikta, registruojamos
sukauptos finairsavimo pajamos (2 klase), o panaudotos finansavimo sumos pripaZistamos tik
t4 ataskaitini laikotarpi, kuripateikiama mokejimo parai5ka arba gaunami pinigai (finansavimo
t*ot)ourros 

ir perduotos kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams (toliau - VSS) finansavimo
sumos fstaigos sqnaudomis nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems VSS,
rnaZinamos gautos finansavimo sumos, registruojant finansavimo sumas (perduotas).

Gautos ir perduotos ne VSS finansavimo sumos, iskaitant suteiktas subsidijas,
registruojamos kaip {staigos finansavimo s4naudos, karfu pripaZistant finansavimo, kuris buvo
skirtas Siam tikslui, pajamas.

fstaigos apskaitoje finansavimo s4naudomis VSS perduotos sumos pripaZfstamos tik
tuomet, kai {staiga kitus VSS finansuoja savo uZdirbtomis le5omis.

Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai

Finansinirl fsipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti l7-a1ame
VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai", 18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai,
neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai", 19-ajame
VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-ajame
VSAFAS ,,Su darbo santykiais susijusios i5mokos".

{staigos visi isipareigojimai laikomi finansiniais isipareigojimais. Pagal trukmg
isipareigojimai skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.
Kiekvien4 kart4 sudarant finansines ataskaitas Sie isipareigojimai ivertinami:

f . ilgalaikiai isipareigojimai - amortizuota savikaina;
2. trumpalaikiai isipareigoj irnai - isigij imo savikaina.
Jeigu sutartyje palfikam1 nonna ndra numatyla, arba ji yra reik5mingai (2 (dviem)

procentiniais punktais) maiesnd nei rinkos pallkanq norma isipareigojimo pirminio
pripaZinimo momentu, gautq paskolq amortizuota savikaina yra apskaidiuojama pritaikius
rinkospa1[kanqnofm4,buvrrsi4isipareigojimopirminiopripaZinimomomentu

.Atiddjiniq, neapibriZtgjq isipareigojimg ir neapibrdZtojo turto apskaitos pricipai

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del ivykio
praeityje {staiga turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiam4 pasiZadejim4 ir tiketina, kad
jam ivykdyti bus reikalingi iStekliai (tikimybe didesne negu 50 proc.), o isipareigojimo suma
gali bfrti patikimai ivertinta. Jei tenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nerapipalistami,
o informacija apie neapibreZt4ji isipareigojim4, yra pateikiama finansiniq ataskaitq
aiSkinamaiame raSte.
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Atidejiniai yrc perZiurimi paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4 ir
koreguojami, atsiZvelgiant I naujus ivykius ar aplinkybes, turindius itakos dabartiniam
vertinimui.

{staiga atidej iniq neturi.
NeapibreZtqf q isiparei goj imq ir neapibreZtoj o turto apskaitos principai nustatlti

18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir
poataskaitiniai ivykiai".

{staigos apskaitoje neapibreZtieji lsipareigojimai ir neapibreZtasis turtas registruojami
nebalansinese s4skaitose.

Kai ndra tikra, kad turt4 reikes panaudoti isipareigojimui padengti (tikimybe yra
didesne nei 10 proc. ir maZesnd nei 50 proc.), ir 5io fakto negalima patikimai fvertinti,
informacija apie neapibreZtuosius isipareigojimus turi bfiti atskleidLiama ai5kinamajame
raite. Kai labiau tiketina, kad isipareigojimus reikes padengti turtu (tikimybe yra didesne nei
50 proc.) ir 5i4 sum4 galima patikimai ivertinti, jie apskaitoje registruojami balansinese
s4skaitose.

{stai ga neapibreZtqj q isiparei goj imq ir neapibreZtoj o furto neturi.

F inansinds nuomos (lizin go) apskaitos p rincipai

Nuomos sutartims taikomas turinio vir5enybes prieS form4 principas. Ar nuoma
iaikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos
turinio ir ekonominds prasmes.

Nuomos sandoriai grupuojami i veiklos nuomos ar finansinds nuomos (lizingo)
sandorius, atsiZvelgiant i tai,'kiek turto nuosavybes teikiamos naudos ir rizikos tenka
nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iB esmes visa su
turto nuosavybe susijusi nauda ir didZioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

Pajamg apskaitos principai ;

Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 10-ajame VSAFAS ,,Kitospajamos" ir 2}-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos.,,
_ Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir

rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpl, kuri yia uZairAamos, t. y. kuri
suteikiamos vie5osios paslaugog, atliekami darbai 

^ar 
patdrroda*os prekes ; kt.;

nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.
Pajamq dydis ivertinamas tikr4f a verte. Jeigu numatytas atsiskaitymo laikotarpis. yra

trympesnis arba lygus 12 men., tikroji verte atitinka gautq arba gautin4 pinigq arba-jq
ekvivalentq sum4. Tais atvejais, kai numaty'tas ilgesnis ni tz men. atsiskaitymo talt<otarpisii
palukanos nera i5skirtos i5 bendros gautinos ,rr*or, pajamq dydis fvertinamas diskontuojant
atsiskaityrno sumQ, taikant rinkos pahrkanq norn4, luvusi4 pajamq piipaZinimo momentu.

Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, t<aiiitetlna, kad {staiga gaus susandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir lai fstaigagali patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susiiusias sanaudas.
Kai fstaiga privalo pervesti surinktas le5as i biudZet4 ir neturi teises gauti jq iS biudZeto

atgal, apskaitoje pripaZistamos pajamos ir registruojamos peryestinos pajamJs.
Finansavimo pajamos pripaiistamos tuo puei,r laikotarpiu,kai-yiapatiriamos s4naudos,kulios bus padengtos i5 finansavimo sumq, gautq iS Europos S4iungos (finansine parama),

valsfybes biudZeto, savivaldybes biudzeto,-kiiq Saltiniri, arba kai perleidZiamas turtas, k'risbuvo isigytas i5 finansavimo sumq.
Lstlisos., apskaitoje pripazistamos pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansines irrnvestrcrn€s veiklos paj amos.
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S4naudq apskaitos principai

S4naudq'apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatytos ll-ajame VSAFAS
,,Sqnaudos". S4naudq, susijusirl su konkrediq turto, finansavimo sumq ir isipareigojimq
straipsniq apskaita, principai nustaty'ti Siq straipsniq apskait4 reglamentuojandiuose VSAFAS.

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i
pinigq i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma
tiesiogiai susieti su tam tikrq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais
ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo
patirtos.

Finansavimo s4naudos fstaigos apskaitoje pripaZistamos tuomet, kai i5 [staigos pajamq
suteikiamos finansavimo sumos kitiems subj ektams.

.S4naudi1 dydis ivertinamas tikrqa verte. Jeigu numatytas mokejimo terminas yra
kumpesnis arba lygus 12 men., tikroji verte atitinka sumoket4 arba moketin4 pinigq arba jq
ekvivalentq sury4. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 12 men. atsiskaitymo laikotarpis ir
palukanos nera i5skirlos i5 bendros moketinos sumos, s4naudq dydis ivertinamas diskontuojant
atsiskaitymo sum4, taikant rinkos palukanq norm?, galiojusi4 isipareigojimo pirminio
pripaZinimo momentu

fstaigos apskaitoje pripaZistamos pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansines ir
investicines veiklos s4naudos.

ilI. PASTABOS

Finansin6s trtiklOs ataskaita 2A14-12-31 Nr. 201 4 / 47 -l

1. Ilgalaikis tufias 3594521 Lt i5 jq:
2. Nematerialusis turtas 0 Lt;
2.1. Pletros darbai 0 Lt;
2.2.Prograrctine iranga ir jos licencijos 0 Lt;
2.3. Kitas nematerialusis turtas 0 Lt;
2.4. Nebaigti projektai ir i5ankstiniai mokejimai 0 Lt;
2.5. PrestiZas 0 Lt;
2,6.Ilgalukis materialusis turtas ,3594521Lt i5 jq:
2.7. Zeme 0 Lt;
2. 8. Pastatai 3 5633 14 Lt;
2.9. Infrastrukturos ir kiti statiniai 0 Lt;
2.10. Nekilnojamosios kulttros vertybes 0 Lt;
z.IL Ma5inos ir irenginiai 5746 Lt;
2.12. Transporto priemones 0 Lt;
2.I3. Kilnojamosios kulturos vertybes 0 Lt;
2.14. Baldai ir biuro iranga i3068 Lt;
2.15. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 12393 Lt;
2,16, Nebaiglastatyba ir i5ankstiniai mokejimai ALt;
2.17. Ilgalaikis finansinis turtas 0 Lt;
2.18. Kitas ilgalaikis turtas 0 Lt;
3. Biologinis turtas 0 Lt;
4. Trumpalaikis turtas 105076 Lt1'
4.1.Atsargos 1370 Lt i5 jq:
4.I.1. Strategines ir neliediamosios atsargos 0 Lt;
4.1.2. MedZiagos, Zaliavos ir ukinis inventorius 1370 Lt;'
4.1.3. Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyi sutartys 0 Lt;
4.1.4. Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0 Lt;
4.1.5. Ilgalaikis materialusis ir biologinis tuftas, skirtas parduoti 0 Lt;
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5. I5ankstiniai apmokejimai 231 Lt;
6. Per vienus.metus gautinos sumos 82955 Lt i5 jq:
6.1. Gautinbs trumpalaikes finansinds sumos 0 Lt;
6.2. Gautini mokesdiai ir socialines imokos 0 Lt;
6.3. Gautinps finansavimo sumos 0 Lt;
6.4. Gautinos sumos uZ turto naudojim4, parduotas prekes, turt4, paslaugas 46lI Lt;
6.5. Sukauptos gautinos sumos 75570Lt;
6.6. Kitos gautinos sumos 2774Lt;
7. Trumpalaikes investicijos 0 Lt;
B. Pinigai ir pinigq ekvivalentai20520Lt;
9. Finansavimo sumos 3591944 Lt i5 jq:
f . i.I5 valstybds biudZeto 979'[-t;
9.2.15 savivaldybes biudZeto 3 5 547 31 Lt;
9.3.I5 Europos S4iungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq 0 Lt;
9.4.15 kitq Saltiniq 3 623 4 L|,
10. {sipareigojimai 7$A9 Lt i5 jq:
10.1. ilgalaikiai isipareigojimai 0 Lt;
10.2. Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai 0 Lt;
10.3. Ilgalaikiai atidejiniai 0 Lt;
10.4. Kiti ilgalaikiai isipareigojimai 0 Lt;
1 1. Trumpalaikiai fsipareigojimai 16309 Lt i5 jr1:
11.1. Ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai 0 Lt;
11.2. Ilgalaikiq isipareigojimq einamqjq metq dalis 0 Lt;
11.3. Trumpaiaikiai finansiniai isipareigojimai 0 Lt;
IL4. Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0 Lt;
11.5. Moketinos sumos i Europos S4jungos biudZet4 0 Lt;
1 1.6. Moketinos sumos i biudZetus ir fondus 0 Lt iS jq:
1 1.6.1. GrqZintinos finansavimo sumos 0 Lt;
11.6.2. Kitos moketinos sumos biudZetui 0 Lt;
II.7. Moketinos socialines iSmokos 0 Lt;
11.8. Gr4Zintini mokesdiai, imokos ir jq permokos 0 Lt;
11.9. Tiekejams moketinos sumos 1598 Lt;
1 1 . 1 0. Su darbo santykiais susij g isipareigoj imai 0 Lt;
1 1.1 1. Sukauptos moketinos sumos 60224 Lt;
1L12. Kiti trumpalaikiai isipareigojimai 14487 Lt;
12. Grynasis turtas 31344Lt:
13. Dalininkrl kapitalas 0 Lt;
14. Rezervai 0 Lt i5 jq:
14.1. Tikrosios vertds rezervas 0 Lt;
I4.2. Kiti rezervai 0 Lt;
15. Nuosavybes metodo itaka 0 Lt;
16. Sukauptas pervir5is ar deficit as 31344 Lt ii jq:
16.1. Einamqjq metq pervirsis ar deficitas 3459 Lt;
16.2. Ankstesniq metq pervir5is ar deficitas 27g95 Lt:

Veiklos rezultatq ataskaita 2014-12-31 Nr. 20l4l4i, -t

Finansavimo pajamos, 2272580 Lt, iS jq:
i.1. I5 valstybes biudZeto 574220 Lt;
1.2. I5 savivaidybiq biudZetq 1678855 Lt;
i.3. I5 ES, uzsienio valstybiq ir tarptautiniq organizaciiq lesq 6179 Lt;
1.4. IS kitq finansavimo Sattiniq 13326Lt;

z-
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3. Pagrindines veiklos kitos pajamos 1 17203 Lt, i5 jq:
3.1 . Pagrindines veiklos kitos pajamos 117063 Lt;
3.2. Pervestinq pagrindines veiklos kitrtr pajamq suma 140 Lt;

4. Pagrindines veiklos s4naudos 2386352 Lt, i5 jq:
4.1. Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo 1957354I-J:.
4.2. Nusidevejimo ir amortizacijos 60238 Lt;
4.3. Komunaliniq paslaugq ir rySir1 106163 Lt;
4.4. Komandiruodiq 588 Lt;
4.5. Transporto 0 Lt;
4.6. Kvalifikacijos kelimo 3668Lt;
4.7 . Paprastojo remonto ir eksploatavimo 3748 Lt;
4.8. Nuvertejimo ir nura5ytq sumq 0 Lt;
4.9. Sunaudotq ir parduotq atsargq savikaina -210564Lt;

. 4.10. Socialiniq i5mokq 0 Lt;
4.11. Nuomos 0 Lt;
4.12. Finansavimo 0 Lt i5 iu:' 

4.12.1. I5 valstybes biudZeto 0 Lt;
4.12.2.I5 savivaldybiq biudZetq 0 Lt;
4.12.3.IS ES, uZsienio valstybiq ir tarptautini4organizacijq le5r4 0 Lt; -/

4.12.4- I5 kitq finansavimo Saltiniq 0 Lt;
4.13. Kitq paslaugq44029 Lt
4.I4. Kitos 0 Lt;

5. Pagrindines veikios pervir5is ar deficitas 3431Lt;
6. Kitos veiklos rezultatas 0 Lt;
7. Kitos veiklos pajamos 0 Lt;
8. Pervestinos i biudZetq kitos veiklos pajamos 0 Lt;
9. Kitos veiklos s4naudos 0 Lt;
10. Finansines ir investicines veiklos rezultatas 28Lt1;
I i. Apskaitos politikos keitimo ir esminiq apskaitos klaidq taisymo itaka 0 Lt;
12. Pelno mokestis 0 Lt:
13. Grynasis pervir5is ar deficitas prie5 nuosavybes metodo itak4 3459 Lt;
14. Nuosavybes metodo itaka 0 Lt;
15. Grynasis pervir5is ar deficitas 3459 Lt.

/a "l#d({ Vida MartinkieneDirektorius

BiudZetiniq istaigq centralizuotos
apskaitos skyriaus vedej a

Ikimokyklinio ugdymo istaigq
apskaitos poskyrio vedeja
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