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2014 METV I KETVIRCIO TTNANSINIIJ ATASKAITU RTNKINIO
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2014 m. kovo 31 d.

2014-04-08 Nr. 4.3 F1-151

I.BENDROJI DALIS

l. Duomenys apie 5i finansiniq ataskaitq rinkini parengusi vie5ojo sektoriaus subjektq
Kretingos lop5elis-darZelis ,,Pasaka" buvo iregistruota 1994 m. spalio l9 d., istaigos registravimo Nr. 052461, [staigos kodas - 190278580, steigejas

Kretingos rajono savivaldybe. Pagrindine veikla - pradinis mokymas.

2. Finansiniai metai
{staigos finansiniai metai prasideda nuo sausio I d. ir baigiasi gruodZio 3 I d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.
lstaiga kontroliuojamrg asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.

4. Informacija apie istaigos filialus ar strukturinius vienetus.
{staiga filialq ar struktfiriniq vienetq neturi.

5. Informacija apie istaigos vidutin[ darbuotojq skaiiiq per ataskaitini laikotarpi.
[staigoje per 2014 metq I ketvirt[ vidutini5kai dirbo 3 1 darbuotojas

6. Svarbios sqlygos, kuriomis veikia istaiga ir kurios gali paveikti tolesng istaigos veikl4.
Siemet nuo rugsejo 0l d. esame Kretingos lop5elis-darZelis ,,Pasaka,,.Turime 5 ikimokyklines grupes ir 1 prieSmokyklinq grupp.

II. APSKAITOS POLITIKA

[staigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitq staipsniq kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq
nera.

[staiga apskait4tvarko ir finansiniq ataskaittl rinkini rengiapagal Siuos apskait4reglamentuojandius teises aktus:
L Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybds standartai;



2. Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos [statymais;3. Lietuvos Respublikos vie3ojo sektoriaus atskaitomybes [statymas;4. Lietuvos Respublikos biudZetiniq [staigq [statymas;5. Kitais apskait4 reglamentuojandiais LR [statymais ir teises aktais.
{staigos apskaitos politikoje taikomi biidai, kurie leidZia tiksliai ir teisingai fiksuoti [staigos vykdomas iikines operacijas ir objektyviai atspindeti

[staigos finansing b[klq bei veiklos rezultatus.
[staiga, tvarkydama apskait4 ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkin! vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS ,,Finansiniqataskaitq rinkinio pateikimas":
l. Subjekto
2. Veiklos tpstinumo
3. PeriodiSkumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10. Turinio virSenybes prie5 formq
{staigos apskaita tvarkoma taikant dvejybini [ra54.
Istaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai suraSomi naudojant Lietuvos Respublikos pinigin[ vienet4- lit4.
Okiniai ivykiai ir [kines operacijos, kurirl buvimas ir atlikimas ar iezultat4[forminimas surijg, .r"rxi"nio valiuta, apskaitoje perskaidiuojami I litus

pagal Lietuvos banko nustatyt4 uZsienio valiutos santyki, pagal2l VSAFAS nurodytus reikalavi"mus.
Apskaitos dokumentai sura5omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.
Per 2012 finansinius metus apskaitos politikos keitimq nebuvo.
Pajamos [staigoje pripaZlstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uZdirbamos ,neatsiZvelgiant I pinigqgavimq' Pajamos [vertinamos tik4ja verte. Pajamos skirstomos i giupes: pagrindines veiklo-s palamos, kitos veiklos pajamos, finansines ir investicines

veiklos pajamos.

- 
sQnaudos apskaitoje pripaz[stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios

pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq gavimo moment4. Jos apskaiioji-ivertinamos tikqla verte. S4naudos skiistomos I grupes: pagrindines veiklos
s4naudos, kitos veiklos s4naudos, finansin6s ir investicines veiklos s4naudos.

Nematerialusis turtas [staigos apskaitoje registruojamas lsigijimo ar pasigaminimo savikaina. {staigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas,kuris yra lengvai atskiriamas. nuo kitrl nematerialiojo turto vienetB kad 
-istaGa 

b[simaisiais tuit oia.piai, iS turto gaus ekonomines naudos; galima
patikimai nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikainq istaiga turi teisg tuo turtu disponuoti.

[staigos nematerialusis turtas skirstomas i tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingoiarnavimo laikas:

ir technine dokumen

Kitas nematerialusis turtas



Kai atsargos ([skaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (iskaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidZiamos/perduodamos, jq balansine

verte turi b6ti pripaZ[stama to laikotarpio sqnaudomis, kuriuo pripaZ[stamos pajamos arba suteikiamos vie5osios paslaugos. Atiduoto naudoti [staigos

veikloje flkinio inventoriaus verte i5 karto pripaZistama sqnaudomis.
Pinigai - pinigai, esantys kasoje, bankq sqskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai'

{staiga atidejimq neformuoja.

IIL PASTABOS

1. Informacija apie finansavimo sumas pateikiama atskirame priede.

Direktores pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorp Diana Bakstienee5



4. I PrestiZas l0 m.

Amortizacija skaidiuojama taikant tiesinl amortizacijos skaidiavimo metod4.
Nematerialusis turtas turi bfiti nuraSomas jiperleidZiant arba jei 5is turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripaZinimo kriterijq.
Ilgalaikis materialusis turtas istaigos apskaitoje registruojamas lsigijimo arba pasigaminimo savikaina,;ei ;t verte y.u n" *u2".n. nei 1000 Lt (Sis

kiterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kult[ros vertybems ir transporto priemonems), fstaigos veikloje tamaus ilgiau nei vienerius
metus, pagr[stai tiketina, kad [staiga bfisimaisiais laikotarpiais iS turto gaus ekonominei naudos, galima patikimai nustatyti tirto [sigijimo ar
pasigaminimo savikain4 [staiga turi teisg tuo turtu disponuoti.

{staigoje yra ilgalaikio turto grupes ir nustatytas naudingo tamavimo laikas:

Pastatai 80 m.
2. Sandelis 80 m.
,_ Ukinis inventorius ir kiti reikmenvs 10 m.
4. Kompiuteriai ir iu iranga 5m.
5. Kopilavimo ir dokumentu dauginimo oriemones 6m.
6. Baldai l0 m.
7 Pianinai. fortepiionai.arfos 20 m.
8. Akordeonai l5 m.

Nusidevejimas skaidiuojamas taikanti tiesinI nusidevejimo skaidiavimo metod4.
Ilgalaikis materialusis turtas pripaZintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas del vagysdiq, stichiniq nelaimiq ar kiq

prieZasdiq.
Biologinis turtas [staigos apskaitoje registruojamas tikrqja verte arba [sigijimo ar pasigaminimo savikaina ir jei [staiga turi teisQ tuo turtu disponuotiirji kontroliuoti, pagr[stai tiketina, kad [staiga blsimaisiais laikotarpiais i5 Sio turto gaus ei<onomines naudos arUa Sii turias bus naudojamas socialiniais,

kulturiniais, gamtosauginiais, moksliniais, teisesaugos, paZintiniais tikslais, galima patikimai nustatlti turto tik4jq vertg arba isigijimo savikainq.
[staiga rengia konsoliduotq finansiniq ataskaitq rinkinI ir taiko tokius konsolidavimo principus
Finansinis turtas istaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai istaiga gauna arba pagal vykdomq sutart[ igyja teisq gauti pinigus ar kitq finansin[

turtA.

. . Finansiniai lsipareigojimai [staigos apskaitoje turime trumpalaikius isipareigojimus. Trumpalaikis finansinis lsipareigojimas - finansinis
isipareigojimas, kuri privaloma lvykdyti per 12 menesiq, skaidiuojant nuo paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpiJ iienos. Finansiniai
[sipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra [vykdomos visos s4lygos, nustatytos [sipareigtjimui atsirasti, ir [staiga prisiima [sipareigojim4
sumoketi pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Atsargomis laikomas istaigos trumpalaikis turtas, kur[ [staiga 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 teikti paslaugq verte vykdant
trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas istaigos 0kinis inventorius * materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau n-"i ,i.nq kart4 ir
kurio isigijimo ar pasigaminimo savikaina maZesne uZ Vyriausybes nustatlt4 minimaliq istaigos ilgalaiiio materlaliojo turti vertq. Registruojant
atsargas apskaitoje, jos lvertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo savikaina arba
grynqja realizavimo verte.


