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PRIENŲ LOPŠELIS DARŽELIS "PASAKA" 

  
290213480   F.Vaitkaus g. 4 , 59113 Prienai 

 

      
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 
          

 2016-05-12  Nr.(4.4)-D2-28 
   

Eil. 
Nr. Straipsniai 

Pasta-
bos 
Nr.  

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena 

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena 

A. ILGALAIKIS TURTAS   371444,95 377854,34 
I. Nematerialusis turtas P 1   

I.1 Plėtros darbai     
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos     
I.3 Kitas nematerialusis turtas     
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai      
I.5 Prestižas      
II. Ilgalaikis materialusis turtas P 2 371444,95 377854,34 

II.1 Žemė      
II.2 Pastatai   365891,91 370875,69 
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai      
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės      
II.5 Mašinos ir įrenginiai   1175,53 1469,38 
II.6 Transporto priemonės      
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės      
II.8 Baldai ir biuro įranga   3772,54 5509,27 
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas   604,97  

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai      
III. Ilgalaikis finansinis turtas      
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas      
B. BIOLOGINIS TURTAS      
C. TRUMPALAIKIS TURTAS   61962,17 73735,00 
I. Atsargos P 3 211,85 91,52 

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos      
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   211,85 91,52 
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys      

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti 
(perduoti)      

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti      
II. Išankstiniai apmokėjimai P 4 335,40 229,42 
III. Per vienus metus gautinos sumos P 5 59884,27 72499,40 

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos      
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos     
III.3 Gautinos finansavimo sumos      

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, 
turtą, paslaugas   4705,67 4501,56 
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III.5 Sukauptos gautinos sumos  P 9 55178,60 67997,84 
III.6 Kitos gautinos sumos      
IV. Trumpalaikės investicijos       
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai P 6 1530,65 914,66 
  IŠ VISO TURTO:   433407,12 451589,34 

D. FINANSAVIMO SUMOS P 7,8 372125,52 378571,00 
I. Iš valstybės biudžeto    25857,68 26173,77 
II. Iš savivaldybės biudžeto   170275,21 172872,49 

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų   174967,59 179036,07 

IV.  Iš kitų šaltinių   1025,04 488,67 
E. ĮSIPAREIGOJIMAI P 9 59648,42 72040,83 
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai      

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai      
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai      
I.3  Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai      
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai P 9 59648,42 72040,83 

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai 
atidėjiniai     

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis       
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai       

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos       

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą       
II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus       

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos       
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui       
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos       
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos       
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos   23211,16 39033,38 

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   4504,90 6178,97 
II.11 Sukauptos mokėtinos sumos   31906,06 26793,65 
II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   26,70 34,83 

F. GRYNASIS TURTAS   1632,78 977,51 
I. Dalininkų kapitalas      
II. Rezervai      

II.1 Tikrosios vertės rezervas      
II.2 Kiti rezervai      
III. Nuosavybės metodo įtaka      
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas   1632,78 977,51 

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas P 20 655,27 249,79 
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas   977,51 727,72 
G. MAŽUMOS DALIS       

  IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, 
GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:   433407,12 451589,34 

 
 
Direktorė      Birutė Šuliauskienė 

 

Buhalterė      Rima Šiugždinienė 
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 
PAGAL 2015M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS 

     
 2016-05-12  Nr.(4.4)-D2-28 

 

Straipsniai Pastabos 
Nr. 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS   511297,78 482345,57 
I. FINANSAVIMO PAJAMOS   476332,44 448344,31 
I.1. Iš valstybės biudžeto    148577,15 159448,86 
I.2. Iš savivaldybių biudžetų    321501,68 279248,58 

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų lėšų   4068,48 5740,43 

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių   2185,13 3906,44 

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ 
PAJAMOS     

II.1 Mokesčių pajamos tikrąja verte    
II.2 Socialinių įmokų pajamos grynąja verte    

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS 
PAJAMOS  P 11 34965,34 34001,26 

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos   34965,34 34001,26 

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų 
suma     

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P 12 -511989,52 -482688,47 

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO 
DRAUDIMO   -402869,27 -367903,24 

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   -7079,39 -8214,90 
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   -43466,33 -46568,24 
IV. KOMANDIRUOČIŲ     
V. TRANSPORTO    -596,62 
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   -373,57 -495,25 

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR 
EKSPLOATAVIMO   -45,00  

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ     

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ 
SAVIKAINA   -9110,31 -10023,31 

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   -1248,95 -1312,84 
XI. NUOMOS     
XII. FINANSAVIMO     
XIII. KITŲ PASLAUGŲ   -836,54 -1336,41 
XIV. KITOS   -46960,16 -46237,66 
XIV.1 Veiklos mokesčių sąnaudos    
XIV.2 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos   -46960,16 -46237,66 
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C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS 
AR DEFICITAS   -691,74 -342,90 

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS   2103,32 2096,58 
I.  KITOS VEIKLOS PAJAMOS P 11 2103,32 2096,58 

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS 
VEIKLOS PAJAMOS      

III.  KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS      

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS 
VEIKLOS REZULTATAS  P 17 -756,30 -1503,92 

F. 
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR 
ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA 

     

G. PELNO MOKESTIS       

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 
PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ P 20 655,28 249,76 

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA      
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   655,28 249,76 

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM 
SUBJEKTUI       

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI       
 
 
Direktorė      Birutė Šuliauskienė 

 

Buhalterė      Rima Šiugždinienė 
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PRIENŲ LOPŠELIS DARŽELIS "PASAKA" 

  
29021348  F.Vaitklaus  g.4, 59113 Prienai 

 

              
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS 
                  

2016-05-12  Nr.(4.4)-D2-28  
  

Eil. 
Nr. Straipsniai 

Pas-
tabos 
Nr.  

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

Tiesioginiai 
pinigų 
srautai 

Netie-
siogi-
niai 

pinigų 
srauta

i 

Iš viso 
Tiesioginiai 

pinigų 
srautai 

Netie-
siogi-
niai 

pinigų 
srautai 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A. 

PAGRINDINĖ
S VEIKLOS 
PINIGŲ 
SRAUTAI 

 6272,92  6272,92 -403,20   -403,20 

I. Įplaukos   557525,49  557525,49 530335,89  530335,89 

I.1. 

Finansavimo 
sumos kitoms 
išlaidoms ir 
atsargoms: 

  481017,23  481017,23 458199,99  458199,99 

I.1.1 Iš valstybės 
biudžeto   152185,00  152185,00 153473,20  153473,20 

I.1.2 Iš savivaldybės 
biudžeto   327635,77  327635,77 301800,14  301800,14 

I.1.3 

Iš ES, užsienio 
valstybių ir 
tarptautinių 
organizacijų 

     840,6  840,6 

I.1.4 Iš kitų šaltinių   1196,46  1196,46 2086,05  2086,05 
I.2. Iš mokesčių         

1.3. Iš socialinių 
įmokų         

I.4. 
Už suteiktas 
paslaugas iš 
pirkėjų 

P 21 36856,34  36856,34 35466,78  35466,78 

I.5. 
Už suteiktas 
paslaugas iš 
biudžeto 

P 21 39651,92  39651,92 36669,12  36669,12 

I.6. Gautos 
palūkanos         

I.7. Kitos įplaukos         
II. Pervestos lėšos   -39487,59  -39487,59 -35340,07  -35340,07 

II.1 Į valstybės 
biudžetą          

II.2 Į savivaldybių 
biudžetus   -39487,59  -39487,59 -35340,07  -35340,07 

II.3. 
ES, užsienio 
valstybėms ir 
tarptautinėms 
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organizacijoms 

II.4 Į kitus išteklių 
fondus          0,00   0,00 

II.5 
 Viešojo 
sektoriaus 
subjektams 

        0,00   0,00 

II.6 Kitiems 
subjektams         0,00   0,00 

III. Išmokos   -511764,98  -511764,98 -495399,02  -495399,02 

III.1 

Darbo 
užmokesčio ir 
socialinio 
draudimo 

  -399430,06  -399430,06 -383508,31  -383508,31 

III.2 
Komunalinių 
paslaugų ir 
ryšių 

  -48219,49  -48219,49 -56472,96  -56472,96 

III.3 Komandiruočių         
III.4 Transporto      -596,62  -596,62 

III.5 Kvalifikacijos 
kėlimo   -455,87  -455,87 -495,25  -495,25 

III.6 
Paprastojo 
remonto ir 
eksploatavimo 

        

III.7 Atsargų 
įsigijimo   -8229,32  -8229,32 -8574,98  -8574,98 

III.8 Socialinių 
išmokų   -1321,00  -1321,00 -1229,26  -1229,26 

III.9 Nuomos         

III.10 Kitų paslaugų 
įsigijimo   -54109,24  -54109,24 -44502,84  -44502,84 

III.11 Sumokėtos 
palūkanos         

III.12 Kitos išmokos P 21    -18,80  -18,80 

B. 

INVESTICIN
ĖS VEIKLOS 
PINIGŲ 
SRAUTAI 

        0,00   0,00 

I. 

Ilgalaikio turto 
(išskyrus 
finansinį) ir 
biologinio turto 
įsigijimas 

        0,00   0,00 

II. 

Ilgalaikio turto 
(išskyrus 
finansinį) ir 
biologinio turto 
perleidimas 

        0,00   0,00 

III. 
Ilgalaikio 
finansinio turto 
įsigijimas 

        0,00   0,00 

IV. 
Ilgalaikio 
finansinio turto 
perleidimas 

        0,00   0,00 

V. 

Terminuotųjų 
indėlių 
(padidėjimas) 
sumažėjimas 

        0,00   0,00 

VI. 
Kiti 
investicinės 
veiklos pinigų 

        0,00   0,00 
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srautai 

C. 

FINANSINĖS 
VEIKLOS 
PINIGŲ 
SRAUTAI 

   -5656,93    -5656,93 0,00   0,00 

I. Įplaukos iš 
gautų paskolų         0,00   0,00 

II. Gautų paskolų 
grąžinimas         0,00   0,00 

III. 

Finansinės 
nuomos 
(lizingo) 
įsipareigojimų 
apmokėjimas 

        0,00   0,00 

IV.  

Gautos 
finansavimo 
sumos 
ilgalaikiam ir 
biologiniam 
turtui įsigyti: 

        0,00   0,00 

IV.1 Iš valstybės 
biudžeto         0,00   0,00 

IV.2 Iš savivaldybės 
biudžeto         0,00   0,00 

IV.3 

Iš ES, užsienio 
valstybių ir 
tarptautinių  
organizacijų 

        0,00   0,00 

IV.4 Iš kitų šaltinių         0,00   0,00 

V. 

Grąžintos ir 
perduotos 
finansavimo 
sumos 
ilgalaikiam ir 
biologiniam 
turtui įsigyti  

        0,00   0,00 

VI. Gauti 
dividendai         0,00   0,00 

VII. 
Kiti finansinės 
veiklos pinigų 
srautai 

   -5656,93    -5656,93 0,00   0,00 

D. 

VALIUTOS 
KURSŲ 
PASIKEITIM
O ĮTAKA 
PINIGŲ IR 
PINIGŲ 
EKVIVALEN
TŲ LIKUČIUI 

        0,00   0,00 

  

Pinigų ir 
pinigų 
ekvivalentų 
padidėjimas 
(sumažėjimas) 

  615,99  615,99 -403,20  -403,20 

  

Pinigai ir 
pinigų 
ekvivalentai 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

  914,66  914,66 1317,87  1317,87 
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Pinigai ir 
pinigų 
ekvivalentai 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

  1530,65  1530,65 914,66  914,66 

 
 
Direktorė      Birutė Šuliauskienė 

 

Buhalterė      Rima Šiugždinienė 
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PRIENŲ LOPŠELIS DARŽELIS "PASAKA" 
  

290213480 F.Vaitkaus g. 4, 59113 Prienai 
  

  
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*    

PAGAL 2015 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 
                    

 2016-05-12  Nr.(4.4)-D2-28 
                

                  

 

Eil. 
Nr. Straipsniai 

Pasta
-bos 
Nr. 

Tenka kontroliuojančiajam subjektui 

Iš viso 
Dali-
ninkų 
kapi-
talas 

Tikro
-sios 
vertė

s 
rezer
-vas 

Kiti 
re-
zer-
vai 

Nuos
a-

vybės 
meto

do 
įtaka 

Sukauptas 
perviršis ar 

deficitas prieš 
nuosavybės 

metodo įtaką 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Likutis užpraėjusio 
laikotarpio paskutinę 
dieną 

          727,72 727,72 

2. 
Perimto ilgalaikio turto iš 
kito viešojo sektoriaus 
subjekto įtaka 

  x   x       

3. 
Perduoto arba parduoto 
ilgalaikio turto kitam 
subjektui įtaka 

  x   x       

4. Kitos  rezervų padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos   x     x    

5. Kiti sudaryti rezervai    x x   x 0,01  0,01 

6. Kiti panaudoti rezervai   x x   x     

7. 
Dalininkų (nuosavo) 
kapitalo padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos 

    x x       

8. 
Ataskaitinio laikotarpio 
grynasis perviršis ar 
deficitas 

  x x x   249,78   249,78 

9. Kiti pokyčiai (jungimai)             

10. 
 

Likutis praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 
dieną 

  
      977,51 977,51  

  

11. 
 

Perimto ilgalaikio turto iš 
kito viešojo sektoriaus 
subjekto įtaka 

 x      

12. 
Perduoto arba parduoto 
ilgalaikio turto kitam 
subjektui įtaka 

  x   x      
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13. Kitos rezervų padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos   x     x    

14. Kiti sudaryti rezervai    x x   x     
15. Kiti panaudoti rezervai   x x   x     

16. 
Dalininkų (nuosavo) 
kapitalo padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos 

    x x       

17. 
Ataskaitinio laikotarpio 
grynasis perviršis ar 
deficitas 

P 20 x x x   655,28 655,28 

18. Kiti pokyčiai(jungimai)             

19. 
Likutis  ataskaitinio 
laikotarpio paskutinę 
dieną 

     1632,78 1632,78 

 
 
Direktorė      Birutė Šuliauskienė 

 

Buhalterė      Rima Šiugždinienė
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PRIENŲ LOPŠELIS DARŽELIS „PASAKA“ 

 

 

 

A I Š K I N A M A S I S  R A Š T A S 

PRIE 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

I. BENDROJI DALIS 

 

  Prienų lopšelis darželis „Pasaka“ yra biudžetinė įstaiga, kodas – 290213480, adresas 

F.Vaitkaus  g. 4, LT-59113 Prienai. 

  Lopšelis darželis įsteigtas 1973-02-16, įregistruotas 1994-10-19 Kauno apskrities 

viršininko administracijoje. Įregistravimo pažymėjimas A Nr. 059415. 

  Veiklos sritis – švietimas, mokyklos grupė – ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokykla, mokyklos tipas -  lopšelis darželis . 

  Pagrindinė paskirtis - bendrosios paskirties mokykla. 

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų nėra. 

 Lopšelis darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke, antspaudą; 

lopšelio darželio savininkas – Prienų rajono savivaldybė, savininko teises įgyvendinanti institucija – 

savivaldybės Taryba. 

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas  pagal 2015m. gruodžio mėn. 31 dienos 

duomenis. 

  Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 51, per praėjusį 

ataskaitinį laikotarpį – 52. 

    Sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę lopšelio darželio veiklą nėra. 

 
 
 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 

     

      Lopšelis darželis, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansines 

ataskaitas vadovaujasi LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, pavyzdiniu 

apskaitos vadovu, lopšelio darželio apskaitos politika ir kitais teisės aktais. 

      Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir 

apskaitos principus, metodus ir taisykles.  
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      Finansinės ataskaitos parengtos pagal visus VSAFAS taikytinus biudžetinei įstaigai.  

      Lopšelio darželio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

      Apskaita tvarkoma rankiniu būdu naudojant Exel lenteles.    

      Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiu 

vienetu – Eurais ir centais .   

  NEMATERIALUSIS TURTAS 
Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 

nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame 

VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

  Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

   Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, 

didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, 

kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. atliktas esminis 

nematerialiojo turto pagerinimas. 

   Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 

sąskaitose. 

   Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

nuvertėjimą, jei jis yra. 

   Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto 

amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos 

dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė 

sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir 

užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

    Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas 

juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam 

nematerialiajam turtui mokykla taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, 

patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

   Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

Eil. Nr. Pavadinimas Naudingo tarnavimo 
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laikas 

1. Programinė įranga ir jos licencijos 2 

        

 ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

 
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir 

taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

  Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus. 

    Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal Ilgalaikio 

materialiojo turto lopšelio darželio apskaitos tvarkos apraše nustatytas grupes: 

o Pastatai; 

o Mašinos ir įrengimai; 

o Kitas ilgalaikis materialusis turtas; 

o Baldai ir biuro įranga. 

    Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. 

    Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

   Pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo 

savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.  

    Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas 

skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas 

nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 

sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir 

užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

    Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

   Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei 

yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos 
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rezultatų ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai detaliai nustatyti 

Ilgalaikio materialiojo turto  lopšelio darželio tvarkos apraše. 

    Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu 

turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo 

laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo 

laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar 

nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie 

nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio 

sąnaudomis. 

 

  Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir turto nusidėvėjimo laikas: 

Eil. Nr. Pavadinimnas Naudingo tarnavimo 

laikas 

1. Pastatai                                          115 

2 Infrastruktūros ir kiti statiniai  

2.1 Kiti statiniai 18 

3. Mašinos ir įrenginiai:  

3.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai                15 

3.2 Apsaugos įranga 7 

3.3. Filmavimo, fotografavimo ir mob. telefono ryšio įrenginiai                        4 

3.4. Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 

valdymo įrenginiai ir įranga 

10 

3.5 Kitos mašinos ir įrengimai                       13 

5. Baldai ir biuro įranga  

5.1. Baldai                                           7 

5.2. Kompiuteriai ir jų įranga                        4 

5.3 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5 

3.3. Kita biuro įranga                                  6 

6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas                            

6.1 Muzikos instrumentai 28 

6.2 Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7 

6.1 Muzikos instrumentai 28 
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    ATSARGOS 

 
Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 

    Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo 

verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  

    Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

mokykla taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) arba konkrečių kainų 

būdą. 

    Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė 

neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas 

pardavus, paskirsčius ar panaudojus. Kai parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė 

pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų 

sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, 

kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu 

susijusi operacija. 

    Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma 

nebalansinėse sąskaitose Atsargų apskaitos lopšelio darželio tvarkos apraše nustatyta tvarka. 

    Atsargų apskaitos ypatumai detaliai aprašomi Atsargų lopšelio darželio tvarkos apraše. 

 

  FINANSINIS TURAS 

 
Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir 

investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai“. 

  Lopšelio darželio finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį. 

  Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 

o ilgalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius; 

o ilgalaikės investicijos į skolos vertybinius popierius; 

o po vienerių metų gautinos sumos; 

o kitas ilgalaikis finansinis turtas. 

    Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 

o trumpalaikės investicijos į skolos vertybinius popierius; 
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o trumpalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius; 

o per vienerius metus gautinos sumos; 

o pinigai ir jų ekvivalentai; 

o kitas trumpalaikis finansinis turtas. 

GAUTINOS SUMOS 

 
Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „ Finansinis turtas 

ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

    Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

    Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo 

savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.  
 

12. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 

 

• Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.  

 

  FINANSAVIMO SUMOS 

 
Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 

sumos”.  

    Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. 

   Finansavimo sumos – lopšelio darželio iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos 

(finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba 

gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas lopšelio darželio įstatuose nustatytiems tikslams ir 

programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir lopšelio darželio gautus arba gautinus 

pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas lopšelio darželio išlaidoms kompensuoti ir 

paramos būdu gautą turtą. 

    Lopšelio darželio gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

o finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

o finansavimo sumas kitoms išlaidoms. 

    Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis 

turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį 

nepiniginį turtą. 
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   Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra 

laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

   Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

   Detaliai finansavimo sumų apskaitos ypatumai nustatyti Finansavimo sumų apskaitos  lopšelio  

darželio  tvarkos apraše. 

 

  FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 18-ajame VSAFAS- „Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“ 

19-ajame VSAFAS „Finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame 

VSAFAS „Išmokos darbuotojams“. 

    Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams 

finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

o ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl lopšeliui darželiui iškeltų teisminių 

ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties lopšelis darželis turės sumokėti priteistas 

sumas); 

o ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai; 

o kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. 

    Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

o trumpalaikiai atidėjiniai; 

o ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

o trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai; 

o pervestinos sumos; 

o mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla. 

   Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau 

šie įsipareigojimai įvertinami: 

o ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

o trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

Atidėjiniai 
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     Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 

lopšelis darželis turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam 

įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei 

patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie 

susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių 

ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau vadinama – aiškinamasis raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi 

paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius 

ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą. 

Finansinė nuoma (lizingas) 

   Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma 

veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir 

ekonominės prasmės. 

Veiklos nuoma 

  Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir 

naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos 

sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos 

laikotarpį. 

PAJAMOS 

 
Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ 

ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

    Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

    Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog lopšelis darželis gaus 

su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai 

lopšelis darželis gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir 

paslaugų pajamos registruojamos, atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas. 

    Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., 

nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

   Detaliai pajamų apskaitos ypatumai aprašomi lopšelio darželio Sukauptų pajamų ir sąnaudų 

apskaičiavimo ir apskaitos tvarkos apraše bei Finansavimo sumų apskaitos tvarkos apraše. 

 

SĄNAUDOS 
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Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos”. 

Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, 

principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. 

    Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo 

patirtos. 

     Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais 

atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros 

mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos 

palūkanų normą. 

     Detaliai sąnaudų apskaitos ypatumai aprašomi lopšelio darželio sukauptų pajamų ir sąnaudų 

apskaičiavimo ir apskaitos tvarkos apraše. 

TURTO NUVERTĖJIMAS 

 
Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS 

„Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai” ir 22-ajame 

VSAFAS „Turto nuvertėjimas”. 

18.1. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, lopšelis darželis nustato, ar yra turto nuvertėjimo 

požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, įstaigos steigėjas nustato turto 

atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte. 

    Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma 

mažinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio 

pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. 

   Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama 

turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t.y. 

turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o 

nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra 

registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. 
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   Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripažinta turto 

nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės 

vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. 

   Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniam laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų 

tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima 

per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. 

   Detaliai turto nuvertėjimo apskaitos ypatumai aptariami Ilgalaikio materialiojo turto mokyklos 

tvarkos apraše, Nematerialiojo turto mokyklos tvarkos apraše, Atsargų apskaitos lopšelio 

darželio tvarkos apraše bei Išankstinių apmokėjimų bei gautinų sumų apskaitos lopšelio darželio 

tvarkos apraše. 

 

 

 

 

 

NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR NEAPIBRĖŽTAS TURTAS 
 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame 

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui“. 

   Lopšelis darželis nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau 

neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose. 

   Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų 

ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės 

panaudoti turtą įsipareigojimui apmokėti yra labai maža, informacija apie juos aiškinamajame 

rašte nebūtina. Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne 

rečiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad 

pasikeitimai būtų tinkamai atskleisti aiškinamajame rašte. 

         Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose neparodomas, kol nėra aišku, ar jis duos lopšeliui 

darželiui ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta, 

informacija apie neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

 ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI 
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Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose 

taisyklės pateiktos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis 

turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“. 

• Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

lopšelio darželio finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys 

įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi 

finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, 

pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 

 

 TARPUSAVIO UŽSKAITOS IR PALYGINAMIEJI SKAIČIAI 
    Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 

užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo 

išmoka).  

    Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. 

Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio 

finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

                 INFORMACIJOS PAGAL SEGMENTUS PATEIKIMAS 

 
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-

ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. 

• Lopšelis darželis turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – lopšelio 

darželio veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas 

viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją – Švietimas ir Socialinė apsauga. 

 

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS 

 
Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

  Lopšelis darželis pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų 

galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 
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lopšelio darželio finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi 

tendencijoms nustatyti. 

    Lopšelis darželis pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-

ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių 

pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų 

ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. 

    Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja. 

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, 

t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista 

apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. 

Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir 

darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio 

veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo 

įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su 

ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio 

informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nėra koreguojama. 

 

APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS 

 
Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

    Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 

remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 

    Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas: 

o laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui; 

o laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas 

turi įtakos ir jiems. 

   Lopšelio darželio apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų 

ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu 

laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su 

apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. 

   Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidėvėjimas skaičiuojamas 

tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikoma lopšelio darželio pasirinkta apskaičiavimo 

taisyklė (pvz., konkretūs nusidėvėjimo normatyvai). 
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 APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS 

 
Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

    Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 

išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis 

yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės 

arba 0,25 proc. turto vertės. 

    Ir esminė, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio 

finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip: 

o jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, 

kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos 

rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 

o jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir 

parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei 

esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio 

laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama. 

Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte. 

 
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

 
 1.  Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

 Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2014 m. pateikta 1 

priede.  

 Nuvertėjusio Nematerialiojo turto nėra. 

 Nematerialiojo turto vienetų, kurių tarnavimo laikas neribotas, nėra. 

 Nematerialusiojo turto (programinės įrangos), kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau  vis 

dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra :  

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

1055,95 1055,95 

 

 Nematerialiojo turto, kuris nebenaudojamas lopšelio darželio veikloje, nėra. 
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 Naujo turto įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, nėra. 

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

 Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2014 m. 

pateikta 2 priede. 

Per ataskaitinį laikotarpį  nebuvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto. 

    

 

 

   

    

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas 

veikloje, įsigijimo savikaina yra: 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

12656,87 13178,18 

 

 Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, nėra. 

 Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra. 

 Materialiojo turto, kuris nebenaudojamas lopšelio darželio veikloje nėra. 

 Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas lopšelio darželio veikloje, nėra. 

 Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai 

pajamoms iš nuomos, nėra. 

 Materialiojo turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio 

finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra. 

 Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną nėra. 

Ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų 

kultūros vertybių grupių, nėra. 

 Turto, perduoto turto bankui, nėra. 

 3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. 

 Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2015 m pateikta 3 priede. 

 Sumų, pateiktų 3 priede , detalizavimas : 

 

Eil. Nr. 

 

 

Atsargų grupės pavadinimas 

Ataskaitinio laikotarpio 
 Įsigijimo savikaina, 
 Įsigytų atsargų 
 

1. Medžiagos ir žaliavos : 2690,84 

1.1. Maisto produktai(kiti šaltiniai) 1515,18 
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1.2. Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys 1130,66 

1.3. Atsarginės dalys 45,00 

2. Ūkinis inventorius : 6419,47 

2.1. Ūkinis inventorius 6191,58 

2.2. Vadovėliai ir grožinė literatūra 227,89 

 Iš viso: 9110,31 
 

    

    

    

 

  

 

 

  

 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 

Eil. Nr. Pavadinimas Ataskaitinis 
laikotarpis  (Eur) 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis   (Eur) 

1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 211,85 91,52 
 

Atsargų likutį sudaro ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina. 

Aplinkybių ir ūkinių įvykių, dėl kurių sumažinta ar atkurta atsargų vertė, nebuvo, kadangi 

visos atsargos sunaudojamos lopšelio darželio veikloje. 

 Atsargų, laikomų pas trečiuosius asmenis, nėra. 

 Strateginių ir neliečiamų atsargų nėra. 

 Ilgalaikio materialiojo ar biologinio turto, skirto parduoti, nėra. 

 

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta  4 priede. 

 Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: 

 
Eil. Nr. 

 
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 

Ataskaitinis 
laikotarpis  

(Eur) 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis  (Eur) 

1. Spaudos prenumerata 260,40 227,89 
2. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 75  

3. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams  1,53 
 Iš viso: 335,40 229,42 

 
 

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 



 26 

Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų savikainą, nuvertėjimą ir balansinę 

vertę pateikta 5 priede. 

Gautinas sumas už  turto naudojimą (patalpų nuoma)sudaro: 

Eil. Nr. Gautinos sumos Ataskaitinis 
laikotarpis  

(Eur) 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis  Eurt) 

1. Lopšelio darželio virtuvės nuoma 540,53 592,42 
2. Trumpalaikė nuoma  19,55 

 Iš viso: 540,53 611,97 
 

Sukauptas gautinas sumas sudaro: 

 
Eil. Nr. 

 
Sukauptos gautinos sumos 

Ataskaitinis 
laikotarpis  

(Eur) 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis  (Eur) 

1. Iš biudžeto:   
1.1. Sukauptiems atostoginiams (ES )   
1.2. Sukauptoms įmokoms Sodrai (ES )   
1.3. Sukauptiems atostoginiams (VB ) 9132,69 12128,71 
1.4. Sukauptoms įmokoms Sodrai (VB ) 2829,31 3757,47 
1.5. Sukauptiems atostoginiams (SB ) 15226,79 8327,58 
1.6. Sukauptoms įmokoms Sodrai (SB ) 4717,26 2579,87 
1.7. Mokėtinos sumos darbuotojams (ES)   
1.8. Mokėtinos sumos Sodrai  (ES)   

    1.9. Mokėtinos sumos darbuotojams (VB)   
1.10. Mokėtinos sumos Sodrai  (VB)   
1.11. Mokėtinos sumos darbuotojams (SB) 0,40 2734,81 
1.12. Mokėtinos sumos Sodrai (SB) 4504,50 3444,18 
1.13. Tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas 

paslaugas (SB),(VB) 
18767,65 34860,89 

    
 Iš viso: 55178,60 67833,51 

 

 

 

Sukauptas gautinos sumos už paslaugas sudaro: 

 
Eil. Nr. 

 
Sukauptos gautinos sumos 

Ataskaitinis 
laikotarpis  

(Eur) 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis  (Eur) 

1. Sukauptos  pajamos mitybos sumos        101,31 

2. Sukauptos pajamos kitų išlaidų sumos  63,02 

 Iš viso: 0,00 164,33 

 

Gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro: 

 
Eil. Nr. 

 
Sukauptos gautinos sumos 

Ataskaitinis 
laikotarpis  

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis  (Eur) 
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(Eur) 
1. Už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje 4165,14 3889,59 

 

Gautinos mokesčių įmokos 

 
Eil. Nr. 

 
Sukauptos gautinos sumos 

Ataskaitinis 
laikotarpis  

(Eur) 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis  (Eur) 

1. GPM permoka metų pabaigoje   

 

 

Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų nuvertėjimas skaičiuotas nebuvo. 

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 6 priede 

 Pinigų likutį banke sudaro pinigai: 

 

 
Eil. Nr. 

 
Pinigų šaltinis 

Ataskaitinis 
laikotarpis  

(Eur) 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis   (Eur) 

1. 2% GPM parama 777,35 488,67 
2. Už suteiktas paslaugas(tėvų įmokos) 753,30 425,99 

 Iš viso : 1530,65 914,66 
 
7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį. 

 Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikta 7 priede. 

       8. Finansavimo sumų likučiai 

     Informacija apie finansavimo sumų likučius 8 priede . 

     9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 9 priede. 

Mokėtinos sumos susijusios su vykdoma veikla: 

a) tiekėjams mokėtinos sumos 

Eil. Nr. Mokėtinos sumos Ataskaitinis 
laikotarpis  

(Eur) 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis   (Eur) 

1. Už:   
1.1 Elektros energija 503,21 1054,82 
1.2. Šildymas 11457,02 14873,26 
1.3. Ryšių paslaugas 63,82 128,04 
1.4. Šalto vandens tiekimas ir kanalizacija  4479,96 5032,27 
1.5. Patalynės skalbimas 11,54 108,50 
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1.6. Ugdytinių maitinimas  SB 2211,22 8129,18 

1.7. Ugdytinių maitinimas  biudž.pajamos 4443,51 4126,68 
1.8. Kitos prekės biudž.pajamos  45,81 

1.9. Kitas paslaugas  592,92 

1.9. Kitas paslaugas kiti šaltiniai   
1.10. Kitas paslaugas biudž.pajamos   

1.11. Delspinigiai 40,88 4941,90 
 Iš viso: 23211,16 39033,38 
    
  

b) su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 
 

Eil. Nr. Mokėtinos sumos Ataskaitinis 
laikotarpis  

(Eur.) 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis   (Eur.) 

1. Darbuotojams mokėtinos sumos (VB)   
2. Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo 

įmokos (VB) 
  

3. Darbuotojams mokėtinos sumos (SB) 0,40 2734,79 
4. Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo 

įmokos (SB) 
4504,50 3444,18 

5. Darbuotojams mokėtinos sumos (ES)   
6. Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo 

įmokos (ES) 
  

 Iš viso: 4504,90 6178,97 
 

c) sukauptos mokėtinos sumos  

 
Eil. Nr. 

 
Sukauptos mokėtinos sumos 

Ataskaitinis 
laikotarpis  

(Eur) 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis   (Eur) 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos  (VB) 9132,69 12128,72 
2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų 

sąnaudos (VB) 
2829,31 3757,47 

3. Sukauptos atostoginių sąnaudos  (SB) 15226,79 8327,58 
4. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų 

sąnaudos (SB) 
4717,27 2579,88 

5. Sukauptos atostoginių sąnaudos  (ES)   
6. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų 

sąnaudos (ES) 
  

 Iš viso: 31906,06 26793,65 
 Gauti išankstiniai apmokėjimai 26,70 34,83 
    

 
Dėl negauto finansavimo per ataskaitinį laikotarpį reikšmingai pakito: 

 tiekėjams mokėtinos sumos sumažėjo– 15822,22 Eur. (6,8 %); 

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  sumažėjo– 1674,47 Eur. (27 %) . 
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Sukauptos mokėtinos sumos padidėjo 5112,41Eur. (16%) dėl padidėjusių atostoginių 

kaupinių. 

 
             10. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis 
 

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta 10 priede. 

 11.Kitos  pajamos 

     Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro: 

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas Ataskaitinis 
laikotarpis  
suma (Eur) 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis   

(Eur) 
1. Suteiktos paslaugos(už ugdytinių išlaikymą darželyje) 4165,14 3889,59 
2.    
 Iš viso: 4165,14 3889,59 

 

Kitos veiklos pajamas sudaro: 

 
Eil. Nr. 

 
Pajamų pavadinimas 

Ataskaitinis 
laikotarpis  

(Eur) 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis   Eurt) 

1. Lopšelio darželio virtuvės nuoma  540,53 592,42 
2. Trumpalaikė salės nuoma  19,55 
 Iš viso: 540,53 611,97 

 

 Lopšelio darželio virtuvės patalpų  ir trumpalaikės salės nuomos gautos pajamos 

naudojamos pagrindinei veiklai finansuoti.  

       Informacija apie  kitas  pajamas pateikta 11 priede. 

 

12. Sąnaudos. 

         Sąnaudų paskirstymas pagal veiklos rūšis: 

 pagrindinės veiklos sąnaudos; 

 finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. 

 Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal finansavimo šaltinius: 

Eil. Nr. Sąnaudos Ataskaitinis 
laikotarpis  suma 

(Lt) 
1. Iš finansavimo sumų 476332,44 
2. Kitų pajamų  34677,78 
3. Nuompinigių (susigrąžintų iš biudžeto) 1735,60 

 Iš viso : 512745,82 
 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos: 
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Eil. 
Nr. 

 
Darbo santykių rūšis 

Darbo užmokesčio 
sąnaudos (Eur) 

Socialinio draudimo 
sąnaudos (Eur) 

Darbuotojų 
skaičius (vnt) 

  Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs at. 
laikotarpis 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs at. 
laikotarpis 

Ataskaiti
nis 

laikotar
pis 

Pr
ėjęs 
at.l
aik 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Etatų sąraše nurodyti 

darbuotojai 
-307545,40 -279791,79 -94778,40 -86467,36 59 58 

2. Kiti darbuotojai, kurie 
teikė paslaugas ir atliko 
darbus pagal kitas nei 
darbo sutartis, savo 
ekonomine prasme 
atitinkančias darbo 
santykių esmę (t. y. 
dirbantiems pagal 
terminuotas, autorines ir 
panašias darbo sutartis) 

 
 
 

-421,86 

 
 
 

-1255,24 

 
 
 

-123,61 

 
 
 

-388,85 

 
 
 
1 

 
 
 

2 

 Iš viso: -307967,26 -281047,03 -94902,01 -86856,21 60 60 
  
 Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams padidėjo 26920,23 

Eur. (9,58 %) .  

 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal sąnaudų pobūdį: 

Eil. Nr. Sąnaudos Ataskaitinis 
laikotarpis  
suma (Eur) 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis  suma 

Eur) 
1. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 7079,39 8214,90 
2. Komunalinių paslaugų ir ryšių 43466,33 46568,24 
3. Transporto  596,62 
3. Kvalifikacijos kėlimo 373,57 495,25 
4. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 45  
5. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 9110,31 10023,31 
6. Socialinių išmokų 1248,95 1312,84 
7. Kitų paslaugų 836,54 1336,41 
8. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos(mityba) 46960,16 46237,66 

 Iš viso: 109120,25 114785,23 
 
 Per ataskaitinį laikotarpį pakito : 

 1. Nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo – 1135,51 Eur (13,9 %)  . 

 2. Komunalinių paslaugų ir ryšių sumažėjo  -  3101,91 Eur. (6,8 %) dėl perkamų paslaugų 

sumažėjimo. 

 3. Transporto sumažėjo – 596,62 Eur. 

 4. Kvalifikacija sumažėjo  - 121,68 Eur. (24,5%)  
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 4.Paprastojo remonto ir eksploatavimo  padidėjo – 45,00 Eur. 5.

 Sunaudotų atsargų savikaina sumažėjo – 913,00 Eur.(9,1 %)  dėl biudžetinių pajamų 

padidėjimo. 

               6. Socialinių išmokų sumažėjo – 63,88 Eur.(4,9 %) sumažėjo socialiai remtinų ugdytinių 

skaičius. 

 7. Kitų paslaugų sumažėjo – 499,87 Eur. (36,9 %)  dėl mažesnio paslaugų pirkimo. 

                8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo – 722,50 Eur. (1,6%) dėl ugdytinių 

skaičiaus padidėjimo. 

 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos : 

Eil. Nr. Sąnaudos Ataskaitinis 
laikotarpis  
suma (Eur) 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis   
Suma (Eur) 

1. Finansavimo sumų  (sumokėti delspinigiai) 756,30 1503,92 
 Iš viso : 756,30 1503,92 
             

               Dėl negauto finansavimo lopšelis darželis laiku neatsiskaitė už  soc.draudimo įnašus todėl 

turėjo sumokėti  0,18 Eur , ir už komunalines paslaugas (šildymas) – 756,12 Eur. delspinigių. 

13. Turto nuvertėjimas 

Per ataskaitinį laikotarpį pripažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių nebuvo. 

14. Finansinė nuoma (lizingas), veiklos nuoma.  

  Turto naudojamo pagal finansinės nuomos sutartis (lizingą) paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną nėra. 

  Kitos reikšmingos informacijos apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus nėra. 

 15. Veiklos nuoma 

 Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai: 

Eil. Nr. Veiklos nuomos sutarčių pobūdis 
 

Sutarties terminas 

1. Savivaldybės turto(lopšelio darželio virtuvės) nuomos 
sutartis Nr.107  

2014 07 30 - 2016 07 29 

2. Lopšelio darželio  salės trumpalaikės nuomos sutartis 
Nr.1,2,3, 4 

2015 01 06 - 2015 12 18 

 
  

 Išnuomoto turto balansinė vertė: 

 
Eil. Nr. 

 
Turto grupė 

Balansinė vertė  
ataskaitinio 
laikotarpio 

pabaigoje (Eur) 

Balansinė vertė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (Eur) 

1. Mašinos ir įrengimai 1175,53 1469,38 
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  Informacija apie būsimąsias pagrindinės nuomos įmokas, numatomas gauti pagal 

pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius pateikta  12 priede. 

 Nuomos įmokos, kurias numatoma gauti sudaro lopšelio darželio virtuvės nuoma (148,11x 

10 mėn.) 1500,00 Eur., ir trumpalaikė aktų salės nuoma 200,00 Eur.           

Informacija apie pagrindinės nuomos įmokas, kurias numatoma sumokėti į savivaldybės 

pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius – 1500,00 Eur. 

Įmokas, kurias numatoma sumokėti į savivaldybės biudžetą pagal pasirašytas  kitos 

veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius  - 200,00 Eur.. 

 

16.  Pagal panaudos sutartis gautas turtas. 

 Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai: 

Eil. Nr. Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties terminas Galimybė pratęsti 
panaudos laikotarpį 

1. Fiziniai asmenys neribota  

 

 

 

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė: 

 
Eil. Nr. 

 
Turto grupė 

Vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

pabaigoje (Eur) 

Vertė  praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (Eur) 

1. Inventorius 4575,97 51,26 
    

 

17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. 

           Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 13 priede. 

            

        18. Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir poataskaitinių įvykių  

nebuvo užregistruota. 

 19. Segmentai 

         2015 m. informacija pagal veiklos segmentus pateikta 14 priede. 

20. Grynojo turto pokyčių ataskaita  

Grynojo turto pokyčio ataskaitoje staipsnyje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma 

einamųjų metų perviršio  ir sukaupto ankstesnių metų perviršio suma. Einamųjų metų perviršis   
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655,27 Eur.  - lopšelio-darželio uždirbtas perviršis, kurį sudaro (negautos paslaugų sukauptos 

pajamos ir atsargų likutis)  :  

Pavadinimas Suma 

Pajamos už turto nuomą 2103,32 

Pajamos už teikiamas paslaugas 34965,34 

Viso pajamų ne iš finansavimo 

sumų : 

37068,66 

Nuompinigių sąnaudos - 1735,60 

Kitų paslaugų sąnaudos  (mityba, 

kitos paslaugos) 

-34677,79 

Viso sąnaudų iš ne finansavimo 

sumų: 

-36413,39 

=   perviršis 655,27 

 

21.  Pinigų srautų ataskaita. 

Pinigų srautus sudaro tiesioginiai pinigų srautai - pinigų įplaukos į lopšelio darželio banko 

sąskaitas ir pinigų išmokos iš banko sąskaitų. 

Įplaukas- 36856,34 Eur..  sudaro: už suteiktas paslaugas (mityba)   31193,11 Eur.,  už  kitas 

paslaugas  3488,47 Eur., patalpų nuoma – 2174,76 Eur.. 

 Įplaukas už suteiktas paslaugas iš biudžeto sudaro susigrąžintos įmokos už patalpų nuomą – 

2175,25 Eur. , suteiktas paslaugas (mityba)- 34076,67 Eur., kitos paslaugos – 3400,00 Eur. 

 

Direktorė      Birutė Šuliauskienė 

 

Buhalterė      Rima Šiugždinienė 


