
f Al Slln ORIU n i,lni,VlARIU MOKYKL.q.-OAnZELI S,, VAIKYSTE S DVARAS "
i*. k. 190503059, vytauto 44a,Lie\mariai, Kaisiadoriq raj.

n

2018 METU FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO

,q.rSKrNaMASIS na5r.q.s

2018 m. gruodZio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie 5i finansiniq ataskaitq rinkini parengus! vie5ojo sektoriaus

subjekt4.

Zie1mari4 mokykla-darZelis ,,Vaikystes dvaras" (toliau -[staiga) - savivaldybes

biudZetine istaiga buvo iregistruota 1995 m. rugpjtrdio 23 d. Valstybes imones Registrq centre,

rejestro Nr. 06g500., istaigos kodas 190503059, steigejas - Kai5iadoriq rajono savivaldybes taryba.

pagrindine istaigos veikla -Svietimo paslaugq teikimas. Pagrindines veiklos kodas (EVRK)-85200,

pagrindines veiklos pavadinimas (EVRK)- pradinis ugdymas'

2. f inansiniai metai.

[staigos finansiniai metai prasideda sausiol d. ir baigiasi gruodZio 3ld.

3.Informacija apie kontroliuojamus , asocijuotus ir kitus subjektus.

[staiga kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamrl subjektq neturi.

4. Informacija apie istaigos filialus ar strukttrrinius vienetus.

lstaiga filialq ar strukt[riniq vienetq neturi.

5. Informacija apie istaigos vidutini darbuotojq skaiiiq per ataskaitini laikotarpi.

{staigoje per 2018 metus vidutiniskai dirbo 37 darbuotojai.

6. Svarbios sqlygos , kuriomis veikia istaiga ir kurios gali paveikti tolesng istaigos

veikl4.

Svarbiq s4lygq istaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

lstaigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitq straipsniq, kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq, nera.
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{staiga apskait4 tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkini rengia pagal Siuos apskait4

reglamentuoj andius teises aktus:

- Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai;

- Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymas;

- Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymas;

- Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymas

[staigos apskaitos politikoje taikomi bUdai, kurie leidZia tiksliai ir teisingai fiksuoti

istaigos vykdomas operacijas ir objektyviai atspindeti fstaigos finansing bflklg bei veiklos rezultatus.

{staiga, tvarkydama apskait4 ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkini, vadovaujasi

apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas":

1. Subjekto

2. Veiklos tgstinumo

3. Periodi5kumo

4. Pastovumo

5. Piniginio mato

6. Kaupimo

7. Palyginimo

8. Atsargumo

9. Neutralumo

10. Turinio vir5enybes prie5 form4.

{staigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai sura5omi naudojant Lietuvos

respublikos pinigini vienet4 - eur4.

Ukiniai ivykiai ir iikines operacijos , kuriq buvimas ir atlikimas ar rezultatq

lforminimas susijgs su uZsienio valiuta, apskaitoje perskaidiuojami i eurus pagal Lietuvos banko

nustatyt4 uZsienio valiutos santyki, pagal2l VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai sura5omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.

[staigos apskaitos politika patvirtinta Lieilmari4mokyklos-darZelio direktores 2075 m.

sausio 10 d. isakymu Nr. V- 6

Atskirq apskaitos objektq (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargq,

pinigq, lsipareigojimq, nemokamai gauto turto, atidejiniq, nuomos, pajamq ir s4naudq) apskaitos

principai, ivertinimo budai ir metodai nustatyti atitinkam4 objekt4 reglamentuojandiuose istaigos

apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos istaigoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo princiPu, t.Y. apskaitoje jos

registruojamos tada , kai uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq gavim4. Pajamos ivertinamos tikrqja



verte. Pajamos skirstomos i grupes: pagrindines veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinds

ir investicines veiklos pajamos.

SEnaudos apskaitoje pripaZfstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq

gavimo moment4. Jos apskaitoje ivertinamos tikrqja ver1e. S4naudos skirstomos i grupes:

pagrindines veiklos s4naudos, kitos veiklos s4naudos, finansines ir investicines veiklos s4naudos'

Nematerialusis tuftas istaigos apskaitoje registruojamas isigijirno savikaina arba

pasigaminimo savikaina . fstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai

atskiriamas nuo kitq nematerialiojo turlo vienetq, tiketina, kad istaiga blsimaisiais laikotarpiais i5

turto gaus ekonomines naudos; galima patikimai nustaty'ti turto isigijimo ar pasigaminimo

savikain4, istaiga turi teisg tuo turtu disponuoti.

{staigos nematerialusis turlas skirstomas itokias grupes, kurioms 2010 m. kovo 31 d.

istaigos vadovo isakymu Nr. 10 patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto grupes ir rii5ys

Tufto nusidevejimo
(amortizacij os) normatyvai

(rnetais)

1 Programine iranga, jos licencijos ir technine dokumentacija 3rn

2. Patentai, i5radimai, licencijos, isigytos kitos teises* 6m

J. Kitas nematerialusis turtas 6m

4. PrestiZas 10m

Amortizacija skaidiuojama taikant tiesini amortizacijos skaidiavimo metod4.

Nematerialusis turtas turi bUti nura5omas ji perleidZiant arba jei Sis tufias nebeatitinka

nematerialiojo turto pripaZinimo kriterijq.

Ilgalaikis materialusis tuftas istaigos apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina

arba apsigaminimo , jei jo vertd yra ne maZesne nei 500 Eur (Sis kriterijus netaikomas

nekilnojamam turtui, kilnojamoms kultlros vertybems ir transporlo priemondms), istaigos veikloje

tarnaus ilgiau nei vienerius metus , pagristai tiketina , kad istaiga b[simaisiais laikotarpiais i5 turlo

gaus ekonomines naudos, galima patikimai nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4,

istaiga turi teisg tuo turtu disponuoti.

|staigos materialusis turtas skirstomas itokias grupes, kurioms 2010 m. kovo 31 d.

istaigos vadovo isakymu Nr.10 patvirtintas naudingo tarnavirto laikas:

Ei1.

Nr.
Ilgalaikio turto grupes ir rii5ys

Turto nusidevejimo
(amortizacij os) normatyvai

(metais)

1 Pastatai

1.1 Kapitaliniai miiriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytq storio,
gelZbetonio; perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai ir
betoniniai); monolitinio gelZbetonio pastatai, stambiq blokq
(perdengimai ir dengini ai - gelLbetoniniai) pastatai

115

A



Eil.
Nr.

1.2.

Ilgalaikio turto gruPes ir rti5Ys

Tufto t'tusidevejimo
(amortizacij os) normatYvai

(metais)

Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokq, monolitinio slako,

betono, lengvq Slako blokrl, perdengimai ir denginiai -
gelZbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

75

1.3. Ta5ytq r4stq pastatai 45

1.4. Surenkamieji, iSardomieji, moliniai ir kiti pastatai 15

2. Infrastruktiiros ir kiti statiniai

2,1 InfrastruktDros statiniai

2.1.1 Betoniniai, gelZbetoniniai, akmens 60

2.1.2. Metaliniai 40

2.1.3. Mediniai 20

2.2. Kiti statiniai 20

J. Nekilnojamojo kulturos paveldo objeklqi

3.1 Nekilnojamojo kultiiros paveldo objektq re{ryglimo !ar!t 20

4. Ma5inos ir irenginiai

4.1 Gamybos ma5inos ir irenginiai 15

4.2. Ginkluote, ginklai ir karine technika 25

4.3. Medicinos iranga
7

4.4. Apsaugos iranga
6

4.5. Filmavimo, fotografavimo, mobilioj o telefono rySio irenginiai 4

4.6. Radijo ir televizijos, infonnaciniq ir ry5iq teclnologijq tinklq

valdyrno irenginiai ir iranga

9

4.7. Kitos ma5inos ir irenginiai t4

5. Transporto priemones

5.1 Lengvieji automobilia irjq priekabos 7

5.2. Specialfis automobilia 5

5.3. Autobusai, krovininiai autornobiliai, jq priekabos ir
puspriekabes _

6

5.4. Kitos transporto Priemones
9

6. Baldai ir biuro iranga

6.1 Baldai 7

6.2. Kompiuteriai ir jq iranga 5

6.3. Kopijavirno ir dokumentq daugiriilno priemones 6

6.4. Kita biuro iranga 6

7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

7.1 Scenos meno priemones 8

7.2. Muzikos instrumentai 25

Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 6

7.4. Specialieji drabuZiai ir avalYne 2

7.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5

Nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesini nusidevejimo skaidiavimo metod4.

4
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Ilgalaikis materialusis turtas nura5omas i5 apskaitos, kai perleidZiamas, Lietuvos Respublikos teises

aktq nustatyta tvarka pripaZintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas

del vagysdiq, stichiniq nelaimiq ar kitq prieZasdiq.

Biologinis turtas istaigos apskaitoje registruojamas tikrqja verte arba isigijimo ar

pasigaminimo savikaina ir jei istaiga turi teisg tuo turtu disponuoti ir ji kontroliuoti, pagristai

tiketina, kad istaiga bfisimaisiais laikotarpiais i5 Sio turto gaus ekonomines naudos arba Sis turtas

bus naudojamas socialiniais, kultfrriniais, gamtosauginiais, moksliniais, teisdsaugos, paZintiniais

tikslais, galima patikimai nustatyti turto tikrqi4 vertq arba isigijimo savikain4.

Finansinis turtas istaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai istaiga gatna arba

pagal vykdom4 sutarti igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansiniturt4.

Finansiniai isipareigojimai istaigos apskaitoje yra skirstomi I ilgalaikius ir

trumpalaikius isipareigojimus. Ilgalaikis finansinis isipareigojimas-finansinis isipareigojimas, kuri

privaloma ivykdyti ne anksdiau kaip po 12 menesiq , skaidiuojant nuo paskutines einamojo

ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis isipareigojimas- finansinis isipareigojimas,

kuri privaloma ivykdyti per 12 menesiq, skaidiuojant nuo paskutines einamojo ataskaitinio

laikotarpio dienos. Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra ivykdomos

visos s4lygos, nustatytos isipareigojimui atsirasti, ir istaiga prisiima isipareigojim4 sumoketi pinigus

ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Atsargomis laikomas istaigos trumpalaikis turtas, kuri istaiga per vienus metus

sunaudoja pajamoms uZdirbti ar vie5osioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant ji

parduoti ar paskirstyti vykdant iprast4 veikl4, taip pat nebaigtq gaminti prekiq ir nebaigtq paslaugq

verte vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas istaigos tikinis inventorius -
materialusis turtas, kuris naudojamas daugiau nei vien4 kartl ir kurio isigijimo ar pasigaminimo

savikaina maZesne uZ Vyriausybes nustatytq minimali4 istaigos ilgalaikio materialiojo turto vertg.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos vertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant

finansines ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynqarcalizavimo verte.

Kai atsargos (iskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos ( iskaitant mainus , jei

jie galimi) ar kitaip perleidZiamos/ perduodamos, jq balansine verte turi bfti pripaZistama to

laikotarpio sqnaudomis, kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos vie5osios

paslaugos. Atiduoto naudoti istaigos veikloje [kinio inventoriaus verte i5 karto pripaZistama

s4naudomis.

III. PASTABOS

l.Informacija apie nematerialqji turt4 (pastaba Nr.l).
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lstaiga neturi nematerialiojo turto, kurio tarnavimo laikas neribotas. Nematerialiojo

turto verdiq pagal nematerialiojo turto grupes pokytis per ataskaitini laikotarpi pateiktas 13-ojo

VSAFAS ,,Nematerialusis turtas" priede Nr.1, kuris pridedamas prie aiSkinamojo ra5to.

Nematerialaus turto, kuris yra visi$kai amortizuotas, tadiau vis dar naudojamas istaigos

veikloje s4ra5as:

Nematerialaus ilgalaikio turto pavadinimas fsigijimo ar
pasigaminimo savikaina,

Eur

BiudZeto buhalterine programa,,Finas" 334,22

I5 viso: 334,,22

Nematerialiojo turto, kurio kontrolE riboja sutarlys ar teises aktai, ir turto uZstatyto

kaip isipareigojimq fvykdymo gatanbia istaiga neturejo'

Nematerialiojo turto , kuris nenaudojamas vieSojo sektoriaus subjekto veikloje fstaiga

netureio.

Nematerialiojo turIo, kuris isigytas perduoti istaiga neturejo'

Nematerialiojo turto perduoto patikejimo teise kitiems subjektams per ataskaitini

laikotarpi istaiga neturej o.

pirm4 kart4 taikant 13 VSAFAS, fstaiga neturejo nematerialiojo turlo, kuris neatitiko

Siame standarte nurodytq pripaZinimo kriterijq ir todel turejo bflti nura5ytas perejimo prie VSAFAS

dien4 bei neturejo nematerialiojo tur1o, kuris blttl naujai uZregistruotas apskaitoje tik pritaikius 5i

standarl4.

2. Informacija apie ilgalaiki materialqjiturt4 (pastaba Nr'2)'

Ilgalaikio materialiojo turto balansines veftds pagal ilgalaikio materialiojo tutlo grupes

pasikeitimas per ataskaitini laikotarpf pateiktas 12-ojo VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis tuftas"

priede Nr.1, kuris pridedamas prie ai5kinamojo raito'

Ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visi5kai nudevetas, tadiau vis dar naudojamas

istaigos veikloje s4ra5as:

Nematerialaus ilgalaikio turto pavadinimas [sigijimo ar
pasigaminimo
savikaina, Eur

Pianinas Ryga 309,89

Akardionas 305,26

Multimediios proiektorius,,TOSHIBA x 1 00" 306,55

Mesos malimo ma5ina 538,69

Veiapiove 316,26

Karstykles,,Raseiniq baj orkiemis" 724,05

Interaktyvi lenta,,Smart Board 660" 1728,72

Multimediia projektorius HITACHI 649,33

Autobusas VW LT 35 14480,7t

Nesioiamas kompiuteris,,Dell Studio 1558 i3 802,25
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Materialiojo turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto uZstatyto kaip

isipareigojimq ivykdym o garafiiia istaiga neturejo.

Materialiojo turto , kuris nenaudojamas vie5ojo sektoriaus subjekto veikloje istaiga

neturejo.

Materialiojo turto , kuris laikinai nenaudojamas vieSojo sektoriaus subjekto veikloje

istaiga neturejo.

Zemes ir pastatq, kurie nenaudojami vie5ojo sektoriaus subjekto iprastineje veikloje ir

laikomi vien tik pajamoms i5 nuomos istaiga neturejo.

Pergrupuoto materialiojo ilgalaikio turto i5 vienos grupes i kit4 , istaiga neturejo.

|staiga neturejo ilgalaikio materialiojo turto, priskino prie Zemes , kilnojamqjq

A kultiiros vertybiq grupiq.

[staiga neturejo AB Turto bankas perduoto atnaujinti valstybes turto, bei AB Turto

bankas perduoto parduoti valstybes turto.

3. Informacija apie ilgalaiki finansini turt4 (pastaba Nr.3).

fstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

4. Informacija apie biologini turt4 (pastaba Nr.4).

[staiga biologinio turto neturi.

5.Informacija apie atsargas (pastaba Nr.5).

Balansine atsargq verte pagal atsargq grupes pateikta 8-ojo VSAFAS ,,Atsargos" 1

priede, kuris pridedamas prie ai5kinamojo ra5to.

Atsargq, kuriq verte biitq sumaZinta, istaiga neturejo.

  Atsargq , esandiq pas trediuosius asmenis, istaiga neturejo'

Laikomo parduoti ilgalaikio materialaus turto istaiga neturejo.

Laikomo parduoti biologinio turto istaiga neturejo.

6. Informacija apie i5ankstinius apmokOjimus (pastaba Nr.6).

Informacija apie iSankstinius apmokejimus pateikta 6-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas

ir finansiniai isipareigojimai" 6 priede, kuris pridedamas prie ai5kinamojo ra5to.

7. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (pastaba Nr.7).

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 7 priede, kuris pridedamas prie ai5kinamojo ra5to.

8. Informacija apie pinigus ir jq ekvivalentus (pastaba Nr.8).

Informacija apie pinigus ir jq ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas

ir finansiniai isipareigojimai" 8 priede, kuris pridedamas prie ai5kinamojo ra5to.
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g.Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr.9).

Informacija apie istaigos finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirtiir jq

pokydius per ataskaitini laikotarpi pateikta 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4 priede.

10. Informacija apie atiddjinius,.neapibr6Ztuosius isipareigojimus, neapibr6Zt4j!

turt4 ir poataskaitinius ivykius (pastaba Nr.10).

[staiga atidejiniq neformuoja, neapibreZtqjq isipareigojimq, neapibreZtojo turto neturi.

ll.Informacija apie nuom,l, finansing nuom4(lizinga) ir kitas turto perdavimo

sutartis (pastaba Nr.11).

2017 m. sausio 23 d. pagal valstybines Zemes panaudos sutarti Nr. 6SI-N-1-

(14.6.59.) i5 Nacionalines Zemes tarnybos prie Zemes iikio ministerijos Kai5iadoriq skyriaus buvo

perduotas neatlygintinai naudotis 74 metams 1,0293 ha ploto Zemes sklypas. Lemds sklypo vertd,

n apskaidiuota pagal verdiq Zemelapius - 18300 Eur. Kitq nuomos , finansines nuomos (lizingo)

sutardiq istaiga neturi.

12.Informacija apie istaigos gryn4ii turt4 (pastaba Nr.12).

Informacija apie istaigos sukaupt4 pervirii ar deficit4 per ataskaitini laikotarpi

pateikta 4-ojo VSAFAS ,,Grynojo turto pokydiq ataskaita" 1 priede, kuris pridedamas prie

ai5kinamojo ra5to.

13. Informacija apie darbo uimokesiio ir socialinio draudimo s4naudas (pastaba

Nr.16).

Viso darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudq per 2018 metus istaiga turejo

296976,58 Eur . Darbuotojq dirbusiq pagal autorines ir pana5ias darbo sutartis 2018 metais istaiga

neturejo.

^ 
14. Informacija apie kitas pajamas ir finansin6s investicinds veiklos pajamas ir

s4naudas (pastaba Nr.13).

Informacija apie kitas pajamas per ataskaitini laikotarpipateikta 10-ojo VSAFAS

,,Kitos pajamos" 2 priede, kuris pridedamas prie aiSkinamojo ra5to.

15. Informacija pagal segmentus (pastaba Nr.14)

Informacija apie segmentus pateikta2l-ojo VSAFAS ,,Segmentai" 1 priede, kuris

pridedamas prie ai5kinamojo ra5to.

16. Informacija apie isipareigojimus (pastaba Nr.15)

Informacija apie kai kurias moketinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis

turtas ir finansiniai lsipareigojimai" 12 priede, kuris pridedamas prie ai5kinamojo ra5to.
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Informacija apie isipareigojimq dali nacionaline ir uZsienio valiutomis yrapateikta 17-

ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 13 priede, kuris pridedamas prie

ai5kinamojo ra5to.

Direktore
fstaigos vadovas

Vyr. buhaltere
lstaigos vyr. buhalteris ftufruft..i.l

Egle Raudeli[niene
vardas, pavarde

Gintare Stravinskiene
vardas, pavarde


