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2020 METU TTNANSTNIU ATASKAITU RTNKINTO AISKINAMASIS nlSrAS

2021m. kovo 23 d. Nr. 2020-lY-2411

I. BENDROJI DALIS

KaiSiadoriq r. Zieilmariq mokykla-darZelis ,,Vaikystes dvarasoo iregistruotas 1995 m.

rugpjtidio 23 d. Vf Registry centre, rejestro Nr. 068500, istaigos kodas 190503059, steigejas -
Kai5iadoriq rajono savivaldybes taryba. Pagrindine veikla - Svietimo paslaugq teikimas.

[staigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

fstaiga kontroliuojamq, asocijuotq subjektq, filialq ir kitq strukt0riniq padaliniq neturi.

[staigoje vidutiniSkai per ataskaitini laikotarpi dirbo 70 darbuotojq.

Pagal atliekamas funkcijas, vadovaujantis patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybes ir

savivaldybiq biudZeto pajamq ir i5laidq klasifikacija, istaigos veiklos segmentas - Svietimas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji principai
i

[staigos buhalterine apskaita tvarkoma ir finansines ataskaitos sudaromos vadovaujantis

Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvos Respubliko! vie5ojo sektoriaus

atskaitomybes istatymu, Lietuvos Respublikos finansq ministro isakymais ipaWirtintais vie3ojo

sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais (toliau - VSAFAS) ir kitais teises aktais,

re glamentuoj andiai s buhalterines apskaitos tvarkym4.

Pagal subjekto princip4 istaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskait4, sudaro ir

teikia atskirus finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius. lstaigos apskaitoje

registruojamas tik jos patikejimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybes irlw

savivaldybes turtas, finansavimo sumos ir isipareigojimai, pajamos ir sqnaudosJ Turtas, valdomas ir
l

naudojamas kitomis teisemis (panaudos, nuomos) registruojamas nebalansinese s4ikaitose.

[staiga taiko tokiq apskaitos politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitcis duomenys atitiktq

kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat.

[staigos metinifinansiniq ataskaitq rinkini sudaro Sios ataskaitos:

o finansines b[kles ataskaita;

o veiklos rezultatq ataskaita;

o grynojo turto pokydiq ataskaita;

o pinigq srautq ataskaita;

. finansinirl ataskaitq ai5kinamasis raStas.



Teikiamose 2020 m. gruodZio 31 d. finansinese ataskaitose visi duomenys i5reik3ti

nacionaline valiuta - eurais ir euro centais.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pipakistamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4 sqvok4 ir

nematerialiaj am turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo ar

pasigaminimo savikaina. [staigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas,kuris yta lengvai

atskiriamas nuo kitq nematerialiojo turto vienetg, tiketina, kad istaiga b[simaisiais laikotarpiais i5 turto

gaus ekonomines naudos;galima patikimai nustatyti turti isigijimo ar pasigaminimo savikainq,istaiga

turi teisg tuo furtu disponuoti.

Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Eil.
Nr. Ilgalaikio turto grupds ir rii5ys

Turto nusiddvdjimo
(amortizacijos)

normatyvai (metais)

1 Programine iranga,j os licencij os ir technine dokumentacij a 5m
) Patentai, i5radimai, licencijos, isigytos kitos teises* 6m
a
J. Kitas nematerialusis turtas 6m
4. PrestiZas 10m

Nematerialiojo turto likvidacine verte lygi nuliui. Nematerialiojo turto amortizacija skaidiuojama

taikant tiesiogiai proporcingq (tiesini)u metod4.

Nematerialusis turtas nura5omas ji perleidZiant arba jei Sis turtas nebeatitinka nematerialiojo

turto pripaZinimo kriterijq.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir 12 -ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto

pripaZinimo kriterijus.

]sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skynrs

kulttiros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4

nusidevejim4 ir nuvertejimq, jei jis yra. Likvidacine vertd nelygi nuliui, jei yra liekamqjq medliagq.



Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4

metod4.

Ilgalaikis materialusis turtas nura5omas i5 apskaitos, kai jis perleidLiamas,

respublikos teises aktq nustatyla tvarka pipaLintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu)

yra prarandamas del vagysdiq, stichiniq nelaimiq ar kitq prieZasdiq.

Pagal ilgalaikio turto grupes yra patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

(tiesini)

Lietuvos

naudoti,

Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto grupds ir rii5ys
Turto nusiddvdjimo

(amortizacijos)
normatyvai (metais)

1 Pastatai

1.1 Kapitaliniai mflriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytq
storio, gelZbetonio; perdengimai ir denginiai - gelLbetoniniai ir
betoniniai); monolitinio gelZbetonio pastatai, stambiq blokq
(perdengimai ir denginiai - gelilbetoniniai) pastatai

115

t.2. Pastatai (sienos - ikt2,5 plytos storio, blokq, monolitinio 51ako,

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

75

1.3. Ta5ytq r4stq pastatai 45

t.4. Surenkamieji, i5ardomieji, moliniai ir kiti pastatai 15

2. lnfrastruktfiros ir kiti statiniai

2.7 Infrastrukhros statiniai

2.t.1 Betoniniai, gelZbetoniniai, akmens 60

2.t.2 Metaliniai 40

Mediniai 20

2.2. Kiti statiniai 20

J. Nekilnoj amojo kulturos paveldo obj ektai

3.1 Nekilnoj amoj o kultflros paveldo obj ektq restauravimo darbai 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 ry5io irenginiai 4

4.6. Radijo ir televizijos, informaciniq ir ry5iq technologdq tinklq
valdymo irenginiai ir iranga

9

4.7. Kitos ma5inos ir irenginiai 8

5. Transporto priemones

5.1 Lengvieji automobiliai ir jq priekabos 7

5.2. Special[s automobiliai 5



Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto grupds ir rii5ys
Turto nusid6vdjimo

(amortizacijos)
normatyvai (metais)

5.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jq priekabos ir
puspriekabes

6

5.4. Kitos transporto priemones 9

6. Baldai ir biuro iranga

6.r. Baldai 8

6,2, Kompiuteriai ir jq iranga 5

6.3. Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones 6

6.4. Kita biuro iranga 6

7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

7 .1. Scenos meno priemones 8

7.2. Muzikos instrumentai 15

7.3. Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 6

7.4. Specialieji drabuZiai ir avalyne 2

7 .5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5

Atsargos

Atsargomis laikomas istaigos trumpalaikis turtas,kuri istaiga per vienerius metus sunaudoja

pajamoms uZdirbti ar vie5oms paslaugoms teikti aba kuris yra laikomas numatant ji parduoti ar

paskirstyti vykdant iprastq veiklq. Atsargomis taip pat laikomas istaigos Ekinis inventorius-materialusis

turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vienq kart4 ir kurio isigijimo ar pasigaminimo savikaina

maZesne uZ Vyriausybes nustatyt4 minimali4 ilgalaikio materialiojo turto vertg. Registruojant atsargas

apskaitoje, jos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas -
isigdimo (pasigaminimo) savikaina ar grynqia realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq

atsargq btid4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba

pardavimu susijusi operacija.

Kai atsargos (iskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (iskaitant mainusjei jie

galimi) ar kitaip perleidZiamos, jq balansine verte pripaZistama to laikotarpio sqnaudomis, kuriuo

pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos vie5osios paslaugos.. A,tiduoto naudoti istaigos

veikloje flkinio inventorius verte i5 karto pripaListama s4naudomis.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos,

nustatytos l7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Pirm4 kart4

pripaZindama finansini turt4, {staiga ivertina ji isigijimo savikaina.



Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai fstaiga igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini

turtq pagal l7-q4i VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos sumos pirminio

pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.

Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atdmus

nuvertejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikaina,

atemus nuvertejimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus

kriterijus.Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo

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

Finansiniai isip areigoj imai

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.

Ilgalaikis finansinis isipareigojimas - finansinis isipareigojimas, kuri privaloma vykdyti ne anksdiau

kaip po 12 menesiq, skaidiuojant nuo paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Trumpalaikis finansinis isipareigojimas - finansinis isipareigojimas,kuri privaloma vykdyti per 12

menesiq, skaidiuojant nuo paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai

isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai ya ivykdomos visos s4lygos,nustatytos

isipareigojimui atsirasti,ir istaiga prisiima isipareigojim4 sumoketi pinigus.

Atid6jiniai

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada k tik tada, kai del ivykio praeityje

[staiga turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiamqJi pasiZadejim4, ir tiketina, kad jam ivykdyti bus

reikalingi i5tokliai, o isipareigojimo suma gali biiti patikimai ivertinta. Jei patenkinamos ne visos Sios

s4lygos, atidej iniai ndra pripaListami.

Pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo

padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios sqnaudos,neatsiZvelgint i pinigrl

gavimo momentq.

Pajamos, i5skynrs finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, jog |staiga gaus su

sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima patikimai



ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.Pajamos skirstomos i :pagrindines veiklos pajamos,

kitos veiklos pajamos,finansinds ir investicines veiklos pajamos.

S4naudos

Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq i5leidimo

1aik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su

konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais,

Sios i5laidos pripaZistamos sqnaudomis tq pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

Turto nuvert6jimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma, ar yra turto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra vidiniq ar

i5oriniq nuvertejimo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji verte, kuri palyginama su turto balansine

verte.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo at nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,

perskaidiuojamos biisimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo

(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvertejimo btrq tolygiai

paskirstyta per vis4 likusi jo naudingo tarnavimo laik4, t.y. nuvertejimo suma nudevima per likusi

naudingo tarnavimo laikq, maLinant nus idevej imo s qnaudas.

Apskaitos klaidq taisymas

Apskaitos klaidq taisymo principai ir taisykles nustatyti 7-a1ame VSAFAS ,,Apskaitos

politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas"

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka individualiai arba kartu su kitq

ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5rai5komis yra didesne nei 0,5 procento per praejusius metus

gautU finansavimo sumrl vertes. Esmines klaidos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje ir

parodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidq taisymo

itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansine informacija pateikiama tokia, kokia

buvo, t. y. nekoreguojama

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialqji turtq

Per ataskaitini laikotarpi istaiga nematerialaus turto nepirko ir nenura5e.



2020 m. gruodZio 31 d. visi5kai amortizuoto, tadiau vis dar naudojamo istaigos veikloje

nematerialiojo turto isigijimo savikaina sudaro 334,22 Eur., likutine vetrte 0,00 Eur. (Programine

iranga).

2. Informacija apie ilgalaiki materialqji turt4( pastaba Nr.04 )

Per ataskaitini laikotarpi istaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko uZ 33205,99 Eur.,

neatlygintinai gavo i5 Kai5iadoriq rajono savivaldybes administracijos ui:3294t,38 Eur., bei perdave

tti,23724,76 Eur. Nura5yta turto uZ 16889,12 Eur..

2020 m. gruodZio 31 d. visi5kai nudeveto, tadiau vis dar naudojamo istaigos veikloje

ilgalaikio materialioj o turto isigij imo savikaina sudare 5 I 5 47,7 6 Enr.

Nenaudojamo istaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto nera.

3. Informacija apie itgalaiki linansini turt4

Ilgalaikio finansinio turto istaiga neturi.

4. Informacija apie biologini turt4

Biologinio turto istaiga neturi.

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.08 )

Informacija apie atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pagal atsargq grupes

pateikta 8-ojo VSAFAS ,,Atsargoso' 1 priede ,,Atsargq pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi".

6. Informacija apie iSankstinius apmokdjimus (pastaba Nr.09 )

I5ankstiniq apmokejimq tiekejams.Kitos ateinandiq laikotarpiq s4naudos - 160,00 Eur..

7. Informacija apie sukauptas gautinas sumas (pastaba Nr. 10)

[staigos sukauptos gautinos sumos 2020 m. gruodZio 31 d. yra 47690,72 Eur. Informacija

apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai



Eil. Nr. Sukautos gautinos sumos i5 biudZeto Paskutind ataskaitinio
laikotarpio diena @ur.)

l. Sukauptas darbo uZmokestis 35430,42

2. Sukauptos imokos Sodrai 500,92

3. Sukauptos sumos tiekej ams 3766,35

4. Sukauptos pajamos uZ parduotas prekes, turt4,

paslaugas

7993,03

I5 viso: 47690,72

isipareigojimai" 7 priede ,,Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas". Sukauptos gautinos

sumos i5 biudZeto sudaro:

Kitq gautinq sumq ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis - 1051,80 Eur.Tai sodros

permoka.

8. Informacijos apie pinigus ir jrl ekvivalentus (pastaba Nr.ll )

Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis firtas

ir finansiniai isipareigojimai" 8 priede ,,Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus".

2020 m. gruodZio 31 d. istaigos banko s4skaitose pinigg likutis - 3042,55 Eur., tame tarpe

biudZetiniq le5q - 0,00 Eur.

9. Informacija apie finansavimo sumos (pastaba Nr.12)

Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per

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

pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini laikotarpi".

Finansavimo sumq likudiai pateikti 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 5 priede

,,Finansavimo sumrl likudiai.

l0.Informacija apie atiddjinius, neapibrdZtuosius isipareigojimus, neapibrdZtqii turt4 ir po
ataskaitinius ivykius

Atidejiniq istaiga neformavo. Paskolq , suteiktg garantijq del paskolq istaiga neturi.

ll.Informacija apie nuomq, finansing nuomQ ir kitas turto perdavimo sutartis

Turto naudojamo pagal finansines nuomos sutartis ,i5nuomoto turto istaiga neturi.



12. Informacija apie trumpalaikius isipareigojimus( pastaba Nr.17)

|stai go s trumpalaikius isipareigoj imus sudaro :

13. Informacija apie istaigos grynqii turt4( pastaba Nr.l8)

[staigos grynasis turtas 2020 m. gruodZio 31 d. - 16449,04Bul

14. Informacija apie kitas pajamas (pastaba Nr.21)

[staiga per 2020 m. pagrindines veiklos kitq pajamq gavo uZ 49860,40 Eur.

15. Informacija apie segmentus

Informacija apie segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS ,,Segmentaio' priede ,,Informacija

pagal segmenfus".

16. Finansinds ir investicinds veiklos pajamos ir s4naudos

|staiga finansines ir investicines veiklos neturejo.

Direktore fu EgleRaudeliiiniene

',--O
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cenrralizuotos B[ buhalterines apskaitos 
/,fr] ,@ 

Danguole Budelieneskyriaus vedeja / ,-iy' -'l !

Eil Nr. Trumpalaikiai isipareieoiimai Suma Eur.
1 Tiekeiams moketinos sumos 3766.35
2 Su darbo santykiais susiie isipareieoiimai 911.58
J Sukauptos moketinos sumos 35046,98
4 Kiti trumpalaikiai isipareisoi imai


