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1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą 
Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka" buvo įregistruota 2014 m. rugpjūčio 23 d., įstaigos kodas - 190278580, 

steigėjas Kretingos rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

2. Finansiniai metai 
Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 
Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus. 
Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį. 
Įstaigoje per 2015 metų IV ketvirtį vidutiniškai dirbo 31 darbuotojai. 

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą. 
Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. įstaiga yra reorganizuota į lopšelį -darželį „Pasaka „ , kurioje veikia 5 ikimokyklinės 
grupės ir 1 priešmokyklinė grupė. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių 
kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. 

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės 
aktus: 

1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymais; 
3. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; 
5. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 
Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas 

ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus. 
Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, 

kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas": 
1. Subjekto 
2. Veiklos tęstinumo 
3. Periodiškumo 
4. Pastovumo 
5. Piniginio mato 
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6. Kaupimo 
7. Palyginimo 
8. Atsargumo 
9. Neutralumo 
10. Turinio viršenybės prieš formą 
Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. 
Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį 

vienetą - litą. 
Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio 

valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 
VSAFAS nurodytus reikalavimus. 

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 
Per 2015m. finansinius metus apskaitos politika buvo papildyta. 
Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, 

kai uždirbamos neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į 
grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos. 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu 
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos 
apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos 
sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. 

Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Įstaigos 
nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, 
kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo 
ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti. 

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas: 

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 1 m. 
2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 5 m. 
3. Kitas nematerialusis turtas 8 m. 
4. Prestižas 10 m. 

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą. 
Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto 

pripažinimo kriterijų. 
Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei 

jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eurų (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros 
vertybėms ir transporto priemonėms), įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad 
įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar 
pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti. 

Įstaigoje yra ilgalaikio turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas: 

1. Pastatai 80 m. 
2. Sandėlis 80 m. 
3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 10 m. 
4. Kompiuteriai ir jų įranga 5 m. 
5. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 6 m. 
6. Baldai 10 m. 
7. Pianinai, fortepijonai,arfos 20 m. 
8. Akordeonai 15 m. 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikanti tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. 



Ilgalaikis materialusis turtas pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas 
dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 

Biologinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tikrąja verte arba įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ir 
jei įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti ir j į kontroliuoti, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais 
iš šio turto gaus ekonominės naudos arba šis turtas bus naudojamas socialiniais, kultūriniais, gamtosauginiais, 
moksliniais, teisėsaugos, pažintiniais tikslais, galima patikimai nustatyti turto tikrąją vertę arba įsigijimo 
savikainą. Įstaiga biologinio turto neturi. 

Įstaiga rengia konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį ir taiko tokius konsolidavimo principus 
Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį 

įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. 
Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje turime trumpalaikius įsipareigojimus. Trumpalaikis 

finansinis įsipareigojimas - finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo 
paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik 
tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą 
sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. 

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms 
uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant 
įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertė vykdant trumpalaikes sutartis. 
Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei 
vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos 
ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo 
savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo 
verte. 

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, jei j ie galimi) ar kitaip 
perleidžiamos/perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo 
pripažįstamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio 
inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. 

Pinigai - pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. 
Įstaigoje yra formuojami šie atidėjimai - įstaiga atidėjimų neformuoja. 

III. PASTABOS 

1. Įstaiga neturi nematerialiojo turto , kuris neatitiko šiame standarte nurodytų pripažinimo kriterijų. Turto 
, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, 
neturime. 

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą pateikiama 12 -o jo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas „ 
1 priede . Turto nuvertėjimo nėra. Turto , kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto 
kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, neturime. Įstaiga neturi žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų 
kultūros vertybių bei kitų vertybių. Ilgalaikio turto savikaina per 2015 metus padidėjo 15400.00 Eur., 
sumažėjo 1760,02 Eur. ,nes nurašėme nebetinkamą,, susidėvėjusį ilgalaikį turtą. Šiais 2015 metais 
įsigijome medinę laipynę, tvorą ir sporto aikštyno dangą. 

3. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi. 
4. Įstaiga biologinio turto neturi. 
5. Informacija apie atsargas pateikiama 8 -o jo VSAFAS „Atsargos „1 priede". 
6. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, pinigų ir pinigų ekvivalentus, finansinių 

įsipareigojimų pokytį per 2015 metus, bei informaciją apie įsipareigojimų dalį, nacionaline ir užsienio 
valiutomis pateikiama 17 -o jo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai „ 7,8,9 13 
prieduose. 

7. Informacija apie finansavimo sumas pateikiama 20 -ojo VSAFAS „Finansavimo sumos „ 4 -5 prieduose 

8. Atidėjinių, neapibėžųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir poataskaitinių įvykių neturime. 
9. Sutarčių apie nuomą, finansinė nuomą (lizingaą) ir kitą turto perdavimą neturime. 



10. Įstaiga rezervų neformuoja. 
11. Informacijos apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas yra pateikiama 10 

-ojo VSAFAS „Kitos pajamos „ 2 priede. 
12. Informacija apie segmentus yra pateikiama 25 -ojo VSAFAS „Segmentai „ 1 priede. 
13. FBA deficitą / perviršį sudaro : maisto produktų likutis, pirktas iš spec. lėšų, išankstiniai apmokėjimai 

ir priskaityti tėvų įnašai už gruodžio m ė n . , o sumokėta bus sausio mėn. 
14. Trumpalaikės mokėtinos sumos ( P 17) lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo labai 

nežymiai, bet pradelstų įsiskolinimų neturime. Šiemet negavome iš savivaldybės papildomai mokinio 
krepšelio pilnai atsiskaityti su sodra. Likome skoloje 1032,52 Eur. Kreditorinis įsiskolinimas lyginant 
su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai sumažėjo. 2015 m. gruodžio mėnesį dar neturime tikrų 
sąskaitų už šildymą, vandenį, elektrą, todėl vedame pagal paskutinių mėnesių sąskaitų vidurkį. Tikras 
sąskaitas gauname tik sausio mėnesį, todėl pilnai atsiskaityti su tiekėjais nėra galimybių. Tiekėjams 
likome skolingi 304,97 Eur. Kretingos šilumos tinklams likome skolingi 291,20 Eur. , UAB „ Energijos 
tiekimui „ - 13,77 Eur. 

15. P21 sumų detalizavimas - 33596,10 Eur. sudaro: -8511,57 Eur. mėnesio atlyginimo dydis už ugdymosi 
aplinkos išlaikymą per 2015 metus, - 25084,53 Eur. maitinimo paslaugos per 2015 metus. 

PASTABA : Nuo 2015 m. sausio 1 d. keitėsi valiuta. Litus pakeitė eurai. 

Direktorė Zita Domarkienė 


