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I. BENDROJI DALIS 

 

 

        Vilkaviškio vaikų lopšelis – darželis  įsteigtas 1974 m. spalio 01 d. Veiklos pradžia 1975 m. 

vasario 25 d. , o 1976 m. suteiktas „Eglutė“ vardas. Darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis 

sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Darželio buveinės 

adresas: S. Nėries 31a, Vilkaviškis. Įstaigos kodas 190480176. 

       Vilkaviškio vaikų lopšelis - darželis  „Eglutė“ yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš 

Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto.     

        Vilkaviškio vaikų lopšeliui - darželiui „Eglutė“ savarankiško asignavimų valdytojo teisės buvo 

suteiktos Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl savarankiško asignavimų 

valdytojo teisių suteikimo“  2004 m. birželio 25 d. Nr. B-TS-36 .  

           Ikimokyklinio ugdymo tipas – lopšelis- darželis , vykdantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas. Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo. Įstaigoje veikia 10 lopšelio-darželio 

grupių: 2 ankstyvojo amžiaus, 6 - darželio amžiaus ir 2 priešmokyklinio ugdymo. Yra sporto salė, 

sveikatingumo baseinas, meninio ugdymo salė, autentiška seklyčia. 

        Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 47. 

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 01 d., pabaiga gruodžio 

31 d. 

 

 

 

 



II. APSKAITOS POLITIKA 

 

                Vilkaviškio vaikų lopšelio darželio „Eglutė“ parengto finansinės ataskaitos atitinka 

VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

             Įstaigos apskaitos politika yra Apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos politika užtikrina 

, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus 

VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame 

VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ 

        Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Finas“, kuri nėra pilnai 

pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. 

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1. Valstybės funkciją; 

2. Programą; 

3. Lėšų šaltinį; 

4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės kvalifikacijos straipsnį. 

                     Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 

Nematerialusis turtas 

 

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

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu 

apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkimo ar susikurto 

nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto savikainą tik tais atvejais, kai 

galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, 

t.y. kad 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 parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą 

- jei jis yra. 



 Nematerialusis turtas : banko ir kasos programa, bei buhalterinės apskaitos programa savikaina 

1432,46 EUR. Turtas visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje. 

Nematerialiajam turtui nėra numatyta minimali vertė. 

       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 darželis taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus patvirtintus teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

      Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Nematerialiojo turto apskaitos 

biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše. 

 

 

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“. 

   Ilgalaikiam materialiajam turtui, kuris įsigytas iki 2014 m. gruodžio 31 d. , taikoma 289,62 EUR. 

minimali vertė, po 2015 m. sausio 1 d. įsigytam ilgalaikiam materialiajam turtui taikoma 500 EUR. 

minimali vertė. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsigyto ar pasigaminto materialiojo turto grupavimas dėl 

naujai nustatomos ilgalaikio materialiojo turto vertės apskaitos registruose nekeičiamos.( LRV 

nutarimas Nr.1215 , 2014.11.05) 

     Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS  nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

   Ilgalaikis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes 

grupes ilgalaikis materialus turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį. Įsigytas ilgalaikis materialusis 

turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio 

materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše. Po pirminio 

pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose 



rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra , sumą. 

Likvidacinė vertė – 0. 

   Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 

jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertė patikimai nustatyti negalima, tuomet 

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. 

   Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo 

tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) arba produkcijos vienetų metodą pagal konkrečius materialiojo turto 

nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka. 

   Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto 

pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba prailgina 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 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. 

 

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 galimo realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

     Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, darželis 

taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas gautas –  pirmas išduotas“ (FIFO) arba konkrečių kainų 

būdą. 

      Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus 

vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.  

    Naudojamo inventoriaus kiekinė (ir vertinė) apskaita  tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.  

    Atsargų apskaitos ypatumai detaliai aprašomi Atsargų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos 

apraše.   

 

 

 



Finansinis turtas 

 

 

      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“. 

     Darželio apskaitomas finansinis turtas yra trumpalaikis  Trumpalaikiam finansiniam turtui 

priskiriama:  per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis 

finansinis turtas, trumpalaikis finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino, – įsigijimo 

savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

  

 

Išankstiniai mokėjimai 

 

    Išankstiniai apmokėjimai registruojami pagal mokėjimo pavedimo turinį. Ateinančių laikotarpių 

sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą(pvz. draudimo 

polisą), pagal kurį sąnaudos patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje 

apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos 

dalimis per tiek mėnesių. Kiek jos faktiškai bus patirtos. Išankstiniai apmokėjimai yra nuvertinami, 

jei prekės ir paslaugos, už kurias apmokėta, negaunamos daugiau kaip 360 dienų. 

    Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

    Trumpalaikės gautinos sumos rodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius 

 

 

 Finansavimo sumos 

 

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

sumos“. 

    Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. 

    Finansavimo sumos – darželio  iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio 

draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, 

Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas darželio 

įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir darželio 

gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas darželio išlaidoms dengti 

ir paramos būdu gautą turtą. 

   Darželio gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 



    Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas 

arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam 

nepiniginiam turtui įsigyti. 

     Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

(negautoms pajamoms) 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. 

 

 

 Finansiniai įsipareigojimai 

 

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

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.  

    Darželyje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.  

    Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.  

    Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo 

santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai 

įsipareigojimai. 

Atidėjiniai 

       Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, kaip nurodyta 18-ajame VSAFAS 

„Atidėjiniai“, neapibrėžtieji įsipareigojimai tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje darželis turi 

dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi 

ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. 

                                                             

Pajamos 

 

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

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.  

     Registruojant darželyje visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas,  

nurodoma, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo 

pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius arba sukuriant subsąskaitas. 



     Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos 

prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.    

                                     

Sąnaudos 

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

Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti 

jų 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 tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

 

Sandoriai užsienio valiuta 

 

   Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio 

valiuta“. 

  Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio 

dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą.  

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“. 

     Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, darželis nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu 

yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, darželis nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją 

su turto balansine verte. 

      Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant 

turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos 

veiklos sąnaudas. 

Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. 

 



Poataskaitiniai įvykiai 

 

 

    Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose 

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

turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“. 

     Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

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. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

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

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

    Darželis pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame 

VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.  

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

 

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: 

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

ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi įtakos ir jiems. 

    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 klaidų taisymas 

 

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

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

    Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse 

ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip: 

 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; 

 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. 

 

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 

 

         Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie lopšelio - darželio finansinę būklę,   

veiklos rezultatus, grynąjį turtą bei pinigų srautus, kuria naudojasi darželis priimdamas ir 

vertindamas sprendimus dėl išteklių paskirstymo ir jų naudojimo teikiant  paslaugas. 

         Darželis  rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame finansinėse ataskaitose 

visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais.  

 

 Ataskaitinis laikotarpis 

 

   Darželis teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.   

   Darželio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

 

 Metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių  

sudarymas ir teikimas 

 

    Darželio  metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės ataskaita; 

veiklos rezultatų ataskaita; pinigų srautų ataskaita; grynojo turto pokyčių ataskaita; aiškinamasis 

raštas (finansinių ataskaitų privalomos formos yra reglamentuotos 26 VSAFAS). 

   Darželio metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas laikantis VSAFAS nustatytų terminų.  



Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas kas ketvirtį, kurį sudaro: finansinės būklės 

ataskaita; veiklos rezultatų ataskaitos; sutrumpintas aiškinamasis raštas. 

   Darželio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas laikantis VSAFAS nustatytų terminų.  

  

 Ataskaitų elementai ir jų vertinimas 

 

   Darželio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagal ekonominius kriterijus finansinėse ataskaitose 

grupuojami į grupes, kurios vadinamos finansinių ataskaitų elementais.              

   Finansinių ataskaitų elementai įvertinami įvairiais metodais ir jų deriniais (pavyzdžiui, įsigijimo 

savikaina, tikrąja verte, realizavimo verte, grynąja galimo realizavimo verte, einamųjų išlaidų verte 

ir dabartine verte).  

  Vertindamas finansinių ataskaitų elementus, darželis vadovaujasi VSAFAS reikalavimais ir 

taisyklėmis, aprašytomis VSAFAS ir apskaitos tvarkų aprašuose. 

 

Atsakomybė už apskaitos organizavimą 

 

   Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir  Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą „Dėl 

biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ už apskaitos organizavimą, 

apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku atsakinga lopšelio 

- darželio direktorė. 

    Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą darželio vyriausiasis finansininkas 

atsako už buhalterinių įrašų teisingumą. 

   Darželio direktorė pasirašo darželio finansines ataskaitas bei konsoliduotąsias finansines 

ataskaitas. 

 

III. PASTABOS 

 

     Pateikiama ataskaita laikotarpiui nuo 2015 metų sausio 01 d. iki gruodžio 31 d. 

Vilkaviškio vaikų lopšelis darželis „Eglutė“ savo apskaitą veda vadovaujantis Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). 

3.1 Nematerialus ilgalaikis turtas 

     Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra 

pateikta 13 VSAFAS 1 priede. 



  Darželyje yra turto , kuris yra visiškai amortizuotas, bet dar naudojamas veikloje. Lentelėje 

pateikiamas nematerialusis ilgalaikis turtas. 

                                                                                                                                         EUR 

Inventorinis Nr. Turto pavadinimas Savikaina 
Viso 
nudėvėta 

Likutinė 
vertė 

80211 Buhalterinės apskaitos programa 1090,56 1090,56 0,00 

80170 Banko ir kasos programa Progra 341,90 341,90 0,00 

   viso; 1432,46 1432,46 0,00 

 

Naujo turto, įsigyto perduoti , ir pasitikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, šioje įstaigoje nėra. 

Turtas yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje. 

 

 

3.2 Ilgalaikis materialusis turtas 

 

 

    Vilkaviškio vaikų lopšelyje –darželyje „Eglutė“ yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės: 

pastatai, mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga, kompiuterinė įranga. 2 lentelėje nurodyta 

pastatai, biuro įranga, kompiuterinė įranga. 

 EUR 

Eil.Nr
. 

Inventorini
s Nr. Turto pavadinimas Savikaina 

Viso 
nudėvėta 

Likutinė 
vertė 

Naudoja
ma 
metais 

1. 10001 Darželio pastatas 569934,25 157066,15 412868,10 75 

2. 80200 Kiemo statiniai 12307,98 4762,43 7545,55 15 

3. 50127 Etnografinis namelis 347,54 347,54 0,00 5 

4. 50190 Bokštelis namukas 512,63 512,63 0,00 5 

5. 
10002-
10004 Medinės pavėsinės 3 vnt. 2896,20 784,29 2111,91 4 

6. 
10005-
10006 Medinės pavėsinės 2 vnt. 2300,00 287,52 2012,48 4 

7. 80146 
Kompiuteris 453 

AMD2.8-512-80-COMBO 801,96 801,96 0,00 3 

8. 80148 

Kompiuteris 
106INT2.3Q-4-160-

DVDRW 876,10 876,10 0,00 3 

9. 80149 
Kompiuteris 106INT2.7C-

2-250-DVDRW 572,00 572,00 0,00 3 

  10. 80150 

Kompiuteris 1150INT2.9-
2-160-DVDRW su 

spausdintuvu Konica M 724,05 724,05 0,00 3 

11. 
0198286-1-

31 
Nešiojamas kompiuteris 
DELL Latitude E 5520 910,45 455,23 455,22 3 

12. 
0198286-1-

32 
Nešiojamas kompiuteris 
DELL Latitude E5520 910,45 455,23 455,22 3 

13. 
0198286-1-

33 
Nešiojamas kompiuteris 

DELL Optiplex 790 USFF 828,86 414,40 414,46 3 



14. 
0198286-1-

34 
Nešiojamas kompiuteris 

DELL Optiplex 828,86 414,40 414,46 3 

15. 
0198286-1-

20 
Lenta interaktyvi 
elektromagnetinė 1288,81 644,40 644,41 3 

16. 
0198286-1-

35 
Skaitmeninis kopijavimo 

įrenginys 2449,58 612,37 1837,21 6 

17. 
0198286-1-

1 Multimedia projektorius  669,70 167,49 502,21 6 

18. 
0198286-1-

36 Mobilus posėdžių stalas 347,54 74,50 273,04 7 

19. 
0198286-1-

37 Minkšti baldai 926,79 198,62 728,17 7 

20. 
0198286-1-

38 
Spinta virtuviniam 

inventoriui 434,43 93,20 341,23 7 

21. 

0198286-1-
4/0198286-

1-30 

Kitos mašinos ir 
įrenginiai 27 vnt. 

27782,81 4166,74 23616,07 10 

    Viso:  630083,30 175863,56 454219,74   

 

 Įstaigoje naudojami: kitos mašinos ir įrengimai nurodyti šioje lentelėje. Ši įranga aptarnauja 

baseiną. 

 

Eil.Nr. 
Inventorinis 
Nr. Turto pavadinimas Savikaina 

Viso 
nudėvėta 

Likutinė 
vertė 

Naudojama 
metais 

1. 80301 Termoizoliacinis tentas 360,00 189,02 170,98 10 

2. 80302 Aut.Flokulianto doz.  830,89 186,91 643,98 10 

3. 80303 
Aut. ph ir Chloro 

dozatorius Dostech 2D 4087,54 919,65 3167,89 10 

    Viso:  5278,43 1295,58 3982,85   

 

  

  Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes 

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas pagal 12-ojo standarto 1 priede nustatytą formą. 

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto , užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo 

garantija darželyje nėra.  

 Turto pergrupavimo , iš vienos turto grupės į kitą , per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Per 2015 

metus įsigyta medinės pavėsinės 2 vnt., kurių vertė 2300 EUR., kurios pakeitė jau  netinkamas 

naudoti senas pavėsines. Turtas įgytas iš savivaldybės lėšų pagal numatytą sąmatą. 

  Vilkaviškio rajono savivaldybė įgyvendinus projektą „Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio 

„Eglutė“ pastatų rekonstrukcija ir energetikos modernizavimas“ perdavė Vilkaviškio rajono 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis  „Eglutė“ 

patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto  pastato-darželio, esančio S. Nėries 31A, Vilkaviškio 

m. vertę 429082,77 EUR , sukauptas nusidėvėjimas 19982,32 EUR, likutinė vertė 409100,45 EUR. 

 



 EUR 

 ES lėšos Valstybės 

lėšos 

Savivaldybės lėšos Iš viso 

Pastato vertė 344260,75 26600,10 58221,92 429082,77 

Sukauptas 

nusidėvėjimas 

16014,40 1460,51 2507,41 19982,32 

Likutinė vertė 328246,35 25139,59 55714,51 409100,45 

  

  Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 458202,59 EUR. 

Sukaupta  nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso 177159,14 EUR. 

Lyginant 2014 m. ir 2015 m. turimą ilgalaikį turtą, per 2015 m. padidėjo 403800,44 EUR. , kadangi 

po renovacijos padidėjo darželio pastato vertė. Naujai buvo įsigytos tik 2 vnt. medinių pavėsinių už 

2300 EUR. 

  Žemės pastatų , kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš nuomos 

taip pat nėra. 

  Turto įsigyto pagal finansinės nuomos sutartis, kurio finansinės nuomos sutarti laikotarpis nėra 

pasibaigęs , nėra. 

   Darželis neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės , kilnojamųjų ar nekilnojamųjų 

kultūros vertybių grupių, taip pat neturi ir biologinio turto. 

 

3.3.Trumpalaikis turtas 

 

3.3.1.Atsargos 

 

   Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 

1 priedą. Atsargų likutis 2015-01-01 957,76 EUR. Maisto produktams spec. programų lėšų gauta 

42197,81 EUR, panaudota 42342,37 EUR. 

   Kanceliarinių prekių, valymo priemonių, ūkinių prekių iš mokinio krepšelio, savivaldybės 

funkcijų  ir kitų šaltinių  lėšų gauta ir panaudota 2556,37. EUR. Pagal pieno ir vaisių programą iš 

ES lėšų panaudota 3857,25 EUR. 

   Atsargų likutis metų pabaigoje  813,20 EUR.. 

 

3.3.2.Gautinos finansavimo sumos 

 

Straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ pateikiama informacija apie ateinančių laikotarpių 

sąnaudas. Ateinančių laikotarpių išankstinių mokėjimų sąnaudų nėra. 



 Straipsnyje „Sukauptos gautinos sumos“ pateikiama informacija apie gautinas sumas iš 

savivaldybės biudžeto. 

 

3.3.3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį 

    Straipsnyje „Finansavimo sumos“ pateikiama informacija apie finansavimo sumas, gautas iš 

valstybės ir savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių. Informacija apie Finansavimo sumas pagal šaltinį, 

tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ 4 priede. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų : 

Mokinio krepšeliui finansuoti – 143 460,25 EUR, 

Savivaldybės funkcijoms finansuoti – 236 250 EUR, 

Gauta 2 proc. pajamų mokesčio paramos – 1058,47 EUR, 

 Neatlygintinai gautas turtas iš valstybės biudžeto 25 159,68 EUR. ( 25 139,59- EUR ilgalaikis 

turtas, 20,09 EUR nemokamai gauta literatūra). 

Neatlygintinai gautas turtas iš ES lėšų 332 192,52 EUR. (328 246,35 EUR- ilgalaikis turtas, 3 

857,25 EUR - maisto produktai pagal pieno ir vaisių programą, 88,92 EUR - nemokama literatūra). 

Neatlygintinai gautas turtas iš savivaldybės lėšų 55 714,51 EUR.( 55 714,51 EUR – ilgalaikis 

turtas).  

Finansavimo sumų likutis laikotarpio pradžioje buvo 55 183,39 EUR, gautos finansavimo sumos, 

išskyrus neatlygintinai gautą turtą 380 768,72 EUR,  neatlygintinai gautas turtas 413 066,71 EUR, 

atėmus finansavimo sumų sumažėjimą dėl jų panaudojimo savo veiklai -388 976,51 EUR ir 

finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 460 042,31 EUR. Likutį įtakojo darželio 

pastato, po renovacijos vertės padidėjimas. Pokytis 404 327,80 EUR. 

 

3.3.4. Finansavimo sumų likučiai 

 

Finansavimo sumų likučiai pateikiami 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede. 

Finansavimo sumų likutis 2015.01.01 –  55 183,39 EUR 

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai –  460 042,31 EUR. 

 

3.3.5. Įsipareigojimai 

 

 

  Informacija apie Įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis, pateikiami 17-ojo 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede. 

 



 

 

3.3.6. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis 

 

  Informacija apie Įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis , pateikiama 17-ojo 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede. 

 

3.3.7 Kitos pajamos 

 

   Įstaiga turi kitų pajamų, kurios pateiktos 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede. Tai suteiktų 

paslaugų pajamos – 46 188,52 EUR. Tėvų įnašai už vaiko išlaikymą darželyje. 

 

3.3.8 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 

 

  Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas yra pateikta 6-ojo VSAFAS 

„Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede - išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 0,00 EUR., 

ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

3.3.9 Informacija apie segmentus 

   Informacija apie veiklos segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede. Pajamų, 

sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimas prie švietimo 

segmento reikalingas , norint pateikti informaciją apie švietimo segmentui tenkančias sąnaudas. 

  Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 412 252,55 EUR. 

  Pagrindinės veiklos pinigų srautai  423 688,25 EUR. 

 

3.3.10 Grynojo turto pokyčio ataskaita 

 

  Grynojo turto pokyčių ataskaita yra pateikta 4-ojo VSAFAS 1 priede. Ataskaitinių metų sukauptas 

perviršis (deficitas) yra 6806,53 EUR. Likutis 2014.12.31 buvo 7059,91 EUR, per 2015 metus 

deficitas sudarė -253,38 EUR. 

3.3.11 Pinigų srautų ataskaita 

 

  Pinigų srautai pateikti 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede. Įplaukos per 2015 metus 

buvo 471 915,21 EUR, tai 14 284,37 EUR daugiau negu 2014 m. Išmokos per 2015 metus buvo 

423688,25 EUR , tai 13 352,75 EUR daugiau negu 2014 metais. Už  komunalines paslaugas buvo 

sumokėta 13 485,60 EUR daugiau negu 2014 metais, kadangi per 2015 metus buvo padengti 



kreditoriniai įsiskolinimai tiekėjams už šilumą. Likutis 2015.12.31 buvo 1839,72 EUR, tai yra 2 

proc. parama, kurie bus panaudoti 2016 metais. 

 

3.3.12 Užbalansinis turtas 

Vilkaviškio vaikų lopšelyje darželyje „Eglutė“ savo užbalansinėje sąskaitoje buvo turto už  

118 742,87 EUR. 

 

3.3.13 Įsipareigojimai 

Ilgalaikių įsipareigojimų darželis neturi. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

pateikiami 17-ojo standarto 12 priede. Kreditinis įsiskolinimas tiekėjams  1231,03 EUR.   

 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 

 darbuotojams neišmokėtas darbo užmokestis iš savivaldybės funkcijų  - 0,00 EUR. 

 soc. draudimo įmokų ( 9 proc.) – 0,00 EUR. 

 pajamų mokestis – 0,00 EUR. 

 soc.draudimo įmokų ( 30,98 proc.) – 2480,04 EUR. 

 sukauptos mokėtinos sumos sudarė atostogų rezervas)  - 21980,74 EUR. 

 

3.3.14 Grynasis turtas 

Grynojo turto pokytis pagal 2015 metų gruodžio 31 d. duomenis pateiktas 4-ojo standarto 1 priede. 

Praėjusių ataskaitinių  metų pradžioje  2015 01 01  likutį sudarė 7 059,91 EUR. perviršis. Einamųjų 

metų deficitas. -253,38 EUR. Likutis 2015.12.31 6806,53 EUR perviršis. 

                                                3.3.15. Segmentai 

 

       Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus pateikiamos 25-ojo standarto 4 priede. 

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 412 252,55 EUR. iš jų : 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 312 662,67 EUR; 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 7 599,92 EUR. 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 27 880,80.: 

šildymas- 15 111,53 EUR; 

elektra – 7 315,91 EUR; 

vandentiekis ir kanalizacija – 3 079,68 EUR; 

ryšiai – 613,22 EUR; 

atliekos, šilumos ūkio  – 1 760,46 EUR; 



komandiruočių – 34,80 EUR; 

kvalifikacijos kėlimo – 1 647,59 EUR 

Nurašytų sumų  sąnaudos (ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimo 

sąnaudos) – 0,00 Lt. 

Sunaudotų parduotų atsargų savikainos sąnaudos (mokymo ir ugdymo priemonės, kanceliarinės ir 

ūkinės prekės, atsarginės dalys, nemokamai gautos medžiagos) – 54 399,72 EUR 

Nemokamas maitinimas ir ES paramos pieno ir vaisių programai (ikimokyklinio priešmokyklinio 

ugdymo spec. grupių soc. remtinų vaikų maitinimo sąnaudos) – 1 489,36 EUR. 

Kitų paslaugų (banko paslaugos, kompiuterinės programos aptarnavimo paslaugos, pažintinei 

veiklai ir IKT diegti, kitų paslaugų sąnaudos – 6 537,69 EUR. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai 423 688,25 EUR., iš jų: 

 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 314 888,65 EUR; 

 Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos 44 949,34 EUR; 

 Kvalifikacijos kėlimo – 1 647,59 EUR; 

Komandiruočių – 34,80 EUR; 

 Atsargų įsigijimo išmokos (mokymo ir ugdymo priemonės, kanceliarinės ir ūkinės prekės, maisto 

produktai) – 50 269,39 EUR 

  Kitų paslaugų įsigijimo išmokų – 11 898,48 EUR. 

 

PRIDEDAMA: 

1) 2-ojo VSAFAS  2 priedas “Finansinės būklės ataskaita‘; 

2) 3-ojo VSAFAS 2 priedas „Veiklos rezultatų ataskaita“; 

3) 4-ojo VSAFAS  1 priedas „ Grynojo turto pokyčio ataskaita“ 

4) 5-ojo VSAFAS 2 priedas „ Pinigų srautų ataskaita“; 

5) 6-ojo VSAFAS 4 priedas ; 

6) 8-ojo VSAFAS  1 priedas; 

7) 10-ojo VSAFAS 2 priedas; 

8) 12-ojo VSAFAS 1 priedas; 

9) 13-ojo VSAFAS 1 priedas; 

10) 17-ojo VSAFAS 7 priedas;  

11) 17-ojo VSAFAS 8 priedas; 

12) 17-ojo VSAFAS 12 priedas; 

13) 17-ojo VSAFAS 13 priedas; 

14) 18-ojo VSAFAS 4 priedas; 



15) 20-ojo VSAFAS 4 priedas; 

16) 20-ojo VSAFAS 5 priedas;  

17) 21-asis VSAFAS; 

18) 25-asis VSAFAS. 

 

Direktorė  Renata Sakalauskienė                           

                                                                                                     

 

Vyr. buhalterė                                                                             Danutė Draugelienė 


