NAUJOSIOS AKMENES VAIKU LOPSELIS-DARZELIS,,BURATINAS"
lstaigos kodas 190440986 , Ramuiitl g.

l, Na4ioii Akmene

2016 METU FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO

AISKINAMASIS NAST.q.S
2016 m. vasario 23 d.

I. BENDROJI DALIS
Naujosios Akmenes vaikq lopSelis-darZelis ,,Buratinas" yra biudZetine istaiga (toliau

-

[staiga) iregistruota Valstybes imones Registrq centro filiale (paZymejimo Nr. 073368,
istaigos kodas 190440986, adresas Ramudiq g, 1, LT-85159 Naujoji Akmene, steigejas ir
kontroliuojantis subjektas yra Akmenes rajono savivaldybe prie Lietuvos Respublikos finansq

-

ministerijos. Pagrindine veikla

Svietimo paslaugq, sveikatos apsaugos paslaugq, kultrlros

paslaugq tiekimas Akmenes rajono gyventojams.

{staiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini anspaud4 bei atsiskaitom4j4
s4skait4

AB DNB fietuval fstaiga

sudaro

ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq

ataskaitq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius.
[staigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d, ir baigiasi gruodZio 31 d,
{staiga kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.
{staiga filialq ar struktDriniq vienetr4 neturi.
f

staigoje per 2016 metus vidutini5kai dirbo 33 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA
[staigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais,

Ataskaitq straipsniq kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq ndra.

[staiga apskait4 tvarko
reglamentuojandius teises aktus

ir

finansiniq ataskaitq rinkini rengia pagal Siuos apskait4

:

-Vie5oj o sektoriaus apskaitos

ir fi nansines atskaitomybes standarlai;

- Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymas;

- Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymas;

- Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymas
- Kitais apskait4 reglamentuojandiais LR istatymais ir teises aktais.

fstaigos apskaitos politikoje taikomi budai, kurie leidZia tiksliai
istaigos vykdomas Dkines operacijas

ir

ir teisingai fiksuoti

objektyviai atspindeti istaigos finansing buklg bei

veiklos rezultatus,
fstaiga, tvarkydama apskait4

apskaitos principais,

ir

sudarydama finansiniq ataskaitq rinkini, vadovaujasi

kurie yra nurodyti 1 VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio

pateikimas":

1. Subjekto
2. Veiklos tgstinumo
3. PeriodiSkumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10.

Turinio ui*"r,y8., prie5 form4.

fstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybini ira54.

{staigos apskaita tvarkoma
Respublikos pinigini vienet4

Ukiniai ivykiai

ir

apskaitos dokumentai suraSomi naudojant Lietuvos

- eur?.

ir [kines

operacijos, kuriq buvimas

ir

iforminimas susijEs su uZsienio valiuta, apskaitoje perskaidiuojami

atlikimas

i

ar

rezultatq

eurus pagal Lietuvos

banko nustatyt4 uZsienio valiutos santyki, pagal2l VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai sura5omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.
Per 2016 finansinius metus apskaitos politikos keitimq nebuvo.

Atskirq apskaitos objektq (materialiojo, nematerialiojo

ir

finansinio turto, atsargq,

pinigq, isipareigojirnq, nemokamai gauto tutto, atidejiniq, nuomos, finansines nuomos
(lizingo), pajamtl ir s4naudq) apskaitos principai, ivertinimo bDdai ir metodai nustatyti
atitinkam4 objekt4 reglamentuojandiose 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 verle. Pajamos skirstomos

i

grupes: pagrindines veiklos pajamos, kitos veiklos

pajamos, finansines ir investicines veiklos pajamos.

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo

ir palyginimo

principais

tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i
pinigq gavimo moment4. Jos apskaitoje ivertinamos tikrqja verte. S4naudos skirstomos i
grupes: pagrindines veiklos s4naudos, kitos veiklos s4naudos, finansines ir investicines
veiklos s4naudos.

Nematerialusis turtas lstaigos apskaitoje registruojamas isigijimo ar pasigaminimo
savikaina. {staigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas
nuo kitq nematerialiojo turto vienetq, tiketina, kad istaiga b[simaisiais laikotarpiais i5 turto

gaus ekonominds naudos; galima patikimai nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo
savikain4, istaiga turi teisg tuo turtu disponuoti.
{staiga apskaitoj e registruoto nematerialaus turto neturi'

Itgalaikis materialusis turtas istaigos apskaitoje registruojamas isigijimo arba
pasigaminimo savikaina, jei jo verle yra ne maZesn€ nei 500 Eur, (Sis kriterijus netaikomas

.

nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultlros vertybems

ir

transporto priemonems),

istaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagristai tiketina, kad fstaiga blsimaisiais

Iaikotarpiais i5 turto gaus ekonomines naudos, galima patikimai nustatyti turto isigijimo ar
pasigaminimo savikain4,, istaiga turi teisg tuo turtu disponuoti'

fstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turlo grupes

ir

nustatytas naudingo tarnavimo

laikas:

Eil.

Turto

Turto grupes

normatyvas (metai)

Nr.
I

Pastata

1.1

Kapitaliniai m[riniai pastatai

r.2.
2
a

J.

3.1
a^

J.Z.
4.
5,

6.

nusidevejimo

(

sienos 2,5 ir daugiau plytq 90
storio, gelZbetonio; perdengimas ir denginiai - gelZbetoniniai ir
betoniniai ); monolitinio gelZbetonio pastatai, stambiq blokq
(perdengimai ir denginiai - gelLbetoniniai) pastatai
50
Pastatai (sienos 1ki2,5 plytos storio, blokq...)
15
Infrastruktlros ir kiti statiniai
15
Kitos maSinos ir irenginiai
15
Gamybos ma5inos ir irenginiai
t5
Apsaugos irenginiai
Baldai
Kompiuteriai ir jq lranga
Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones

7

4
5

7

8.

9.
9.1

9.2.

Faksimiliniai, informaciniq ir rySiq technologijq tinklq valdymo
irenginiai ir iranga
K ta biuro iranga
K tas ilsalaikis materialusis turtas
Muzikos instrumentai
Ukinis inventorius ir kiti reikmenys

7

5

7
7
7

Nusidevejimas skaidiuojamas taikanti tiesininusidevejimo skaidiavimo metod4.

Ilgalaikis materialusis turtas nura5omas i5 apskaitos, kai jis perleidZiamas, Lietuvos
Respublikos teisds aktq nustatyta tvarka pripaZintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti, yra prarandamas del vagysdiq, stichiniq nelaimiq ar kitq prieZasdiq.

Finansinis turtas istaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai istaiga gauna arba pagal
vykdom4 sutarti igyja teisg gauti pinigus ar kit4 frnansini turt4 (visos s4lygos, nustatytos 17ajame VSAFAS ,, Finansinis turtas

ir finansiniai isipareigojimai".

Finansiniai isipareigojimai istaigos apskaitoje yra skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius
fsipareigojimus. 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 ivyi<domos visos s4lygos, nustatytos isipareigojimui atsirasti,

ir

istaiga

prisiima isipareigojim4 sunrokdti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.
[staiga ilgalaikiq finansiniq isipareigojimq neturi.

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 teikti paslaugq verte vykdant trumpalaikes sutarlis. Atsargomis taip pat laikomas
istaigos

lkinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vien4 kart4

ir kurio isigijimo ar pasigaminimo

savikaina maZesne uZ Vyriausybes nustatyt4 minimali4

istaigos ilgalaikio materialiojo turto vertg. Registruojant atsargas apskaitoje, jos ivertinamos

isigijimo ar pasigaminimo savikaina,

o

sudarant finansines ataskaitas

-

isigijimo

ar

pasigaminimo savikaina arba grynq;arealizavimo verte.

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

jie galimi) ar kitaip perleidZiamos/ perduodamos, jq balansine verte turi buti pripaZistama to
laikotarpio s4naudomis, kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos vieSosios

paslaugos. Atiduoto naudoti istaigos veikloje Dkinio inventoriaus verte iS karto pripaZistama
s4naudomis.

Pinigai

- pinigai, esantys kasoje, bankq sEskaitose ir pervesti,

bet dar negauti pinigai.

- trumpalaikes (iki trijq menesiq) likvidZios investicijos, kurios
gali buti greitai i5keidiamos i tam tikras pinigq sumas ir kuriq vertds pokydio rrzika yra
Pinigq ekvivalentai

nereik5minga.

Trumpalaikis finansinis isipareigojimas

-

finansinis isipareigojimas, kuri privaloma

ivykdyti per 12 menesiq, skaidiuojant nuo paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.
Finansavimo pajamos - finansavimo sumq, gautq arba gautinq i5 visq finansavimo
Saltiniq, dalis panaudota per ataskaitini laikotarpi, istaigos turetoms s4naudoms kompensuoti.

Finansavimo s4naudos

-

istaigos per tam tikrq laikotarpi suteiktos ar teiktinos

finansavimo sumos.
NeapibreZtqjq isipareigojimq

ir

neapibreZtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-

aja.me VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir
poataskaitiniai ivykiai".

III. PASTABOS
l. Informacija

apie ilgalaikimaterialqjiturt4 (pastaba Nr.

1)

I2 VSAFAS.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12 -ajame VSAFAS
,, Ilgalaikis materialusis turtas", patvirtint4 Lietuvos Respublikos frnansq ministro 2008 m.
geguZes 8 d. isakymu

2016

Nr.lK-174 (tohau l2-asis VSAFAS).

m. gruodZio 3l d. visiSkai nud6veto, tadiau vis dar

naudojamo istaigos
materialaus ilgalaikio turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 18738,72 Eur., i5 jq:
Kompiuterine iranga (savivaldybes leSos)

-

8086,48 Eur

Kita biuro iranga (savivaldybes le5os) -2876,52Bur.
Kitos ma5inos ir irenginiai (savivaldybes leSos)

-

777 5,72

Eur,

Nusidevdiimo ir amortizaciios sanaudos (Pastaba Nr.l
Eil.
Nr.
2.
J.
4
5.
6

Ilgalaikio turto pavadinimas

Suma

Neswenamuiu oastatu nusideveiimo (nura5vmo ) sanaudos
Kiti statiniai
MaSinos ir irensiniai

15244,90

Baldai
Kompiuteriai ir biuro lransa
Kitas ilsalaikis materialusis turtas

940,74

tt4,7

5

65,64

1399,56

Viso:

44.28
t7809.77

fstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.
istaiga biologinio turto per 2016 metus neapskaite.
2. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 2)
Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8 -ajame VSAFAS ,,Atsargos"

Pirminio pripaLinrmo metu atsargos ivertinamos isigrjimo (pasigaminimo) savikaina,
sudarant flnansines ataskaitas

-

o

isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynq;,a realizavimo

verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynqjarealizavimo vefte.

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,
istaiga taiko konkrediq kainq ikainojimo metod4,

Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat
apskaitomq atsargq bld4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq
sunaudoj imu arba pardavimu susij usi operacij a.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti fkinis inventorius.

Naudojamo

inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose kiekine ir vertine iSrai5ka.
2016 m. gruodZio 31 d. atsargq

likuiiai

(Pastaba Nr.2)

Eil.
Nr.

Atsargq pavadinimas

Suma

I

MedZiagos, Zaliavos ir [kinis inventorius

0,00

0.00 Eur

Viso:

3. Informacija apie i5ankstinius apmokdjimus

ir gautinas

sumas (pastaba Nr. 3)

2016 m. gruodZio 31 d. istaiga iSankstiniq apmokejimq neturi'

Gautinos sumos registruojamos tada, kai istaiga igyja teisg gauti pinigus ar kit4
frnansini turt4 pagal 17

-qi

VSAFAS ,, Finansinis turtas

ir

finansiniai isipareigojimai".

Gautinos sumos pirminlo pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.

Trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikaina, atemus
nuvertej imo nuostolius.

4. Informacija apie
Eil.

per vienerius metus gautinas

sumas (pastaba Nr.4 )

Straipsni o pavadinirnas

Nr.

Gautinos finansavimo sumos uZ pieno produktus (programa

jq

Paskutine

Tarp

ataskaitinio

vieSojo

laikotarpio

sektoriaus

diena (i5 viso)

sLrbjektq

i 85,89

,,Parama vaikams") i5 Nacionalines rnokejinto agent[iros
2

Gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas (tevq ina5ai uZ vaikq

3470,60

i5laikym4 ugdymo jstaigose - 3162,21 Eur, uZ patalpq nuom4

J.

87,42 Eur, uZ komunalinius patarnavimus- 220,97 Eur.).

Suhauptiem s atostogin iams darbo

u

Zmokestis (rnoki

n

i

o

3013,7 |

3013,11

952,23

qs? ?1

krepSelio leSos)
4

Sukauptiems atostoginiams socialinio draudimo imokq

i5

(mokinio krep5elio le5os)
SLrkaLrptierns atostoginiams darbo uZmokestis

5

(kitq reikmiq

7787,01

7787,01

2412,42

2412,42

leSos)

Sr-rkauptiems atostoginiams socialinio draudimo imokq (kitq

6

reikrniq le5os)
Kitos gautinos sumos (VMI)

7.

1425,01

Viso:

5. Informacija apie pinigus

Eil.

19306.88

ir jq ekvivalentus (pastaba Nr. 5)

Straipsnio pavadinimas

Paskutine ataskaitinio

laikotarpio diena (Eur)

Nr.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai i5 kitll Saltiniq

1

14225,37

167,03

Viso:

167,03

6. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti(pastaba Nr. 6 )

Eil.

Finansavimo sumos

Nr.

Finansavimo

Finansavimo

Finansavimo

sumos

sumos (gautos)

SUInOS

kitoms iSlaidoms

(panaudotos)

(gautos)

nepiniginiam
turtui
valstybes biudleto

I

IS

2.

I5 savivaldybes biudZeto

J.

[5 Europos S4jungos, uZsienio

istaigos veikloje

14706,08

13516t,r2

139820,69

8924,06

200148,04

214153,r1

237,15

4192,75

20,38

l463,lg

1813,56

23650,52

337009.49

359970.11

valstvbiu ir kt.
A

+.

15

kitu Saltiniu
Viso:

Finansavimo sumq likuiiai (pastaba Nr. 7 )
Finansavimo Saltiniai

Finansavimo sumos (gautos)

I3 valstybes biudZeto

126044,51

I5 savivaldybes biudZeto

340139,83

15

Europos Sqjungos, uZsienio valstybiq ir kt.

167348,02

IS

kitq Saltiniq

638,07

Viso:

634170,43

8. Informacija apie atiddjinius, neapibrdZtuosius

isipareigojimus, neapibr6Zt4ji

turt4 ir poataskaitinius ivykius
{vykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos
apie istaigos finansing padetipaskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai),

atsiZvelgiant

ijq

itakos reik5mg parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi

finansinds bukles, veiklos rezulta1l4 ir pinigq srautq ataskaitose.

9. Informacija apie istaigos gryn4iiturt4
4- asis VSAFAS ,,Grynojo turto pokydiq ataskaita", kurioje pateikiama informacija

Apie sukaupto pervirSio ar deficito likudius ataskaitinio laikotarpio pradZioje bei pabaigoje ir

jq pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi. 2016 m. gruodZio 31 d. grynasis pervir5is (deficitas)
-3637,63 Eur.

'10.

Informacija apie kitas pajamas ir finansinds investicines veiklos pajamas ir
s4naudas

Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 10-ajame

VSAFAS

,, Kitos

pajamos" patvirtintame Lietuvos Respublikos finansq ministro 2016 m. sausio 12

d.

isakymu Nr, 1K-17.

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos
tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.
Pajamos, iSskyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, jog istaiga gaus su

sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4

ir

kai

galima patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.

S4naudq apskaitos principai, metodai

ir

taisykles nustatyti 11-ajame VSAFAS

,S4naudos", patvirtintame Lietuvos Respublikos finansq ministro 2009 m. gruodLio 24 d.
isakymu Nr.lK-490.
S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo

ir palyginamumo principu

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis sr.rsijusios pajamos, neatsiZvelgiant i

pinigq i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq
neimanoma tiesiogiai susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonominds
naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis t4

pati laikotarpi, kada buvo patirlos,

9

fstaiga vien4 kart4 per metus uZ nepanaudotas kasmetines atostogas pripaZista
s4naudomis, o nei5mokdtas sumos kaupiamos.

Mokesdiq Europos sqjungai sqnaudos pripaZistamos t4 ataskaitini laikotarpi, kuri jos
yra patiriamos.

11.

Informacija apie segmentus (pastaba Nr. 8)

Eil.

Pagrindines veiklos

Nr.

s4naudos

Veiklos s4naudos
Viso:

12.

Eil.

Sveikatos apsauga

Svietimas

Suma (Eur)

apsauga

I5 viso:

000

394600,83

13

35,88

396936,71

1000

394600,83

1335.89

396936.77

1

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokdtinas sumas (pastaba Nr.9)

Straipsnio pavad inirnas

Nr.

I

Socialine

Tiekejams moketinos sumos (AB Zemaitijos pienas" uZ

12

jq

Paskutine

Tarp

ataskaitinio

vieSojo

laikotarpio diena

sektoriaus

(i5 viso)

subjektq

i5

185,89

men.
2

Sukar"rptos atostoginir"l o4naudos

14225,37

a
J

Kitos moketinos strmos

1425,01

Viso:

fstaigos vadovas

15836,21

14225,37

14225,37

Irena Girdvainiene

Audrone Klimovaitiene

l0

