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                     1.BENDROJI  INFORMACIJA 

Panevėžio lopšelis – darželis „Varpelis“, kodas – 190413576   

Panevėžio savivaldybės administracijos biudžetinė įstaiga įregistruota Valstybinėje įmonėje 

Registrų centre 1994m. rugsėjo 23d. 

 

Adresas:  Sirupio g. 8,   

 LT- 35241,  Panevėžys,  Lietuvos Respublika 

   

  Subjektas užsiima ikimokyklinio ugdymo veikla. 2004m. balandžio 5 d. lopšeliui- darželiui „Varpelis“  

suteiktas paramos gavėjo statusas. 

 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ir kiti struktūriniai padaliniai  

buvo šie: 
Eil. 

Nr. 

Filialas/ struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla 

1 2 3 4 

 nėra   

    

 

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.  

 

Nuo 2015 metų įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais.  

 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: 

 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

31 31 

 

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą: 

 

Įstaigoje veikia 6 grupės, iš jų : 2 lopšelio, 3 ikimokyklinio ugdymo ir 1 priešmokyklinio ugdymo 

grupė. Sąrašinis vaikų skaičius įstaigoje 88, iš jų 1 vaikai spec. poreikių. Vaikų skaičius įstaigoje 

lyginant su praeitais metais šiek tiek sumažėjo. Įstaigos veiklos nutraukimas nenumatomas.  

 

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki) 

 

 

 

2.APSKAITOS POLITIKA 

 2.1 Apskaito politikos bendrosios nuostatos 

Apskaitos politikoje pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo nurodymai lopšelio- darželio 

„Varpelis“ apskaitoje.  

Lopšelio – darželio „Varpelis“ veiklai vykdyti įsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis 

materialusis turtas bei atsargos, į apskaitą turi būti įtraukti kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, nes įstaiga  

nevykdo ekonominės veiklos. Tais atvejais, kai pridėtinės vertės mokestis negali būti įtrauktas į atskaitą, 

įsigytas ilgalaikis nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos, į apskaitą turi būti 

įtraukti be pridėtinės vertės mokesčio. 

Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja VSAFAS nuostatoms.  

Ši apskaitos politika taikoma lopšelio- darželio „Varpelis“ buhalterinėje apskaitoje. 
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Atsižvelgt į veiklos ypatumus, prireikus gali leisti nurodymus dėl buhalterinės apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės atskirų nuostatų taikymo įstaigoms, kurių asignavimų valdytoja yra įstaiga, ir reguliavimo 

srities asignavimų valdytojams, suderinusi tai su Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

2.2. Sąskaitų planas 

Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas 

įstaigos direktorės.. 

Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius 

požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius. 

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

 valstybės funkciją; 

 programą, priemonę, projektą; 

 lėšų šaltinį; 

 valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

 kitą informaciją. 

2.3. Apskaitos politikos taikymas 

Lopšelis-darželis „Varpelis“ taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys 

atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga  

vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas 

finansinių ataskaitų rinkinyje“. 

Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse 

ataskaitose pateikiama informacija yra: 

 svarbi vartotojų sprendimams priimti; 

 patikima, nes: 

o  teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus; 

o  parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą; 

o  nešališka, netendencinga; 

o  apdairiai pateikta (atsargumo principas); 

 visais reikšmingais atvejais išsami. 

Lopšelis- darželis „Varpelis“ pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.  

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems 

turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Detaliau apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimai ir klaidų 

taisymas aprašyti šio apskaitos vadovo skyriuje „Apskaitos politikos keitimas“. 

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, 

metodus ir taisykles. 

2.4. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujamasi VSAFAS. Ūkinės 

operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius 

apskaitos principus: 

 kaupimo; 

 subjekto; 

 veiklos tęstinumo; 

 periodiškumo; 

 pastovumo; 

 piniginio mato; 

 palyginimo; 

 atsargumo; 
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 neutralumo; 

 turinio viršenybės prieš formą. 

 

1.Finansinių ataskaitų forma 

 

Finansų būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, aiškinamasis raštas su priedais. 

 

2.Finansinių ataskaitų valiuta 

 

Eurai su centais 

 

2.5. Nematerialusis turtas 

Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 

nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS 

„Turto nuvertėjimas“. 

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

turtui pripažinti nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes: 

 

 Programinė įranga; 

 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą. 

  Nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos patirtos po nematerialiojo turto įsigijimo 

didina jo savikainą tik tais atvejais , kai galima  nustatyti, kad patobulintas nematerialus turtas teikia naudą, 

tai yra kad atliktas nematerialaus turto pagerinimas. Nematerialiojo turto amortizuojama vertė paskirstoma 

per visą tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo sekančio 

mėnesio 1d., neskaičiuojam kai nematerialus turtas yra perleistas kitam subjektui. 

Lopšelis- darželis „Varpelis“ nematerialaus turto turime gauto patikėjimo teise iš savivaldybės 

administracijos – programinės įrangos licencijas.  

2.6. 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“.  

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

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

2.7. Biologinis turtas 

          Biologinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir 

mineraliniai ištekliai“.  

Biologinis turtas pripažįstamas ir grupuojamas pagal VSAFAS nustatytus kriterijus.  

Lopšelis – darželis „Varpelis“ biologinio turto neturi. 

2.8. Atsargos 

            Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-

ajame VSAFAS „Atsargos“.  

Atsargos pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes: 
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 Medžiagos, žaliavos; 

 Maisto produktai; 

 Ūkinis inventorius; 

 Kuras; 

 Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys: 

                   * Blankai 

             

           Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti inventorius, atiduoto inventoriaus vertė iš karto 

įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitose, kaip nurodyta 

apraše. 

            Maisto produktų gamybos išlaidos įtraukiamos įsigijimo savikaina. Maisto produktai nurašomi į 

sunaudotų ir parduotų sąnaudų savikainą iš karto juos atidavus gamybai. 

Jei atsargų įsigijimo išlaidos bus ar buvo apmokėtos iš finansavimo sumų arba jos gautos 

nemokamai, registruojamos susijusios finansavimo sumų operacijos pagal 20 VSAFAS reikalavimus. 

Atsargos apskaitomos nuolat apskaitomų atsargų metodu. Atsargų sąnaudos apskaičiuojamos pagal 

vidutinę kainą. 

Atsargų registre nurodomas finansavimo šaltinis, požymiai, jei yra judėjimas iš įstaigos į įstaigą, kas 

įeina į atsargų savikainą. Atsargos registruojamos sąskaitų plano 20 sąskaitoje. 

Visos atsargos registruojamos lopšelio – darželio „Varpelis“ sąskaitų plano atsargų sąskaitose. 

 

2.9. 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“. 

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto 

apibrėžimą, pateiktą 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 14-ojo VSAFAS 

„Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ nuostatas. 

Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 

Lopšelis – darželis „Varpelis“ ilgalaikis finansinis turtas tai priskaičiuoti atidėjiniai. Trumpalaikis 

finansinis turtas skirstomas: 

 Pinigus ir pinigų ekvivalentus: 

 Pinigai banko sąskaitose; 

 Grynuosius pinigus kasoje. 

 Pagal valiutą: 

 Eurais. 

 Pagal pinigų paskirtį: 

 Valstybės biudžeto asignavimus; 

 Savivaldybės biudžeto asignavimus; 

 Europos sąjungos lėšos; 

 Spec. lėšas; 

 Kitas lėšas (parama 2%). 

 Gautinas sumas pagal finansavimo šaltinį; 

 Sukauptas finansavimo pajamas; 

 Mokėtinas sumas, susijusias su vykdoma veikla; 

 Sukauptas sąnaudas; 

 Gautus išankstinius mokėjimus. 
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2.10. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 

Lopšelis – darželis „Varpelis“ investicijų į nuosavybės vertybinius popierius neturi. 

2.11. Gautinos sumos 

Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Pagal tikslą VSS gautinas sumas 

skirsto į:  

 Gautinos trumpalaikės sumos; 

 Gautinos finansavimo sumos; 

 Gautinos sumos už turto naudojimą; 

 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą ir paslaugas; 

 Gautinos sumos už baudas ir kitas netesybas; 

 Sukauptas gautinas  sumas. 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina. Gautinos sumos 

nenurašomos iš apskaitos tol kol VSS turi teisę į gautinas sumas ir paslaugas arba turtą pagal išankstinius 

apmokėjimus. Šioms sumoms yra skaičiuojamas nuvertėjimas ir iš apskaitos gali būti nurašomos suėjus 

senaties terminui arba esant kitoms svarbioms aplinkybėms, pvz: skolininkui bankrutavus, ilgalaikės 

gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės 

gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo nuostolius. Nuoroda į aprašą 

išankstinių apmokėjimų                                      

 

2.12. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios 

investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas 

neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. 

Lopšelyje darželyje  „Varpelis“ yra: 

 grynieji pinigai kasoje litais: 

                                     spec. lėšoms,  

                                     biudžeto asignavimų lėšoms.   

 Pinigai Lietuvos banko sąskaitose litais:  

                                    valstybės ir savivaldybės biudžeto asignavimams, 

                           europos sąjungos lėšoms; 

                                    spec. lėšoms,  

                                    paramos lėšoms. 

2.13. Finansavimo sumos 

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

sumos”. 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. 

Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių 

ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas ministerijos 

įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba 

gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą 

turtą. 

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į tai iš kokių šaltinių gauta: 

 

 Užsienio; 

 Valstybės; 
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 Europos sąjungos; 

 Savivaldybės; 

 Kitų šaltinių; 

     Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, gautas finansavimo sumos arba jų dalys 

pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais kuriais padarytos sąnaudos Finansavimo pajamos gali būti 

pripažintos tuo pačiu momentu kaip ir sąnaudos tą patį mėnesį visai mėnesio sumai. Registruojant finansavi-

mo sumas su finansavimo pajamomis susijusias sumas, būtina nurodyti kokiai valstybės funkcijai ar progra-

mai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos panaudojant detalizavimo požymius arba sukuriant 

papildomas sąskaitas. Finansavimo sumos apskaitomos kaip nurodyta aprašo 11-ame ir 20-ame skyriuose 

 

2.14. Finansiniai įsipareigojimai 

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

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 18-ajame VSAFAS – „Atidėjiniai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė 

nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios 

išmokos“. 

Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.  

 

Atidėjiniai 

             Atidėjinys pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, kai atitinka visus pripažinimo kriterijus. 

Registruojant atidėjinius, tarp jų : susijusius su darbo santykiais, vadovaujamasi 18-uoju VSAFAS. Pagal šio 

standarto 28 punktą ilgalaikiai atidėjiniai  diskontuojami iki dabartinės jų vertės. Laikotarpis parenkamas 

individualiai. Diskonto norma turi rodyti dabartinės pinigų vertės ir įsipareigojimui būdingos rizikos rinkos 

įvertinimą. Kai atidėjinys diskontuojamas kelerius metus, jo dabartinė vertė didės kiekvienais metais, artė-

jant atidėjinio  panaudojimo laikui. Toks atidėjinio vertės padidėjimas pripažįstamas finansinės ir investici-

nės veiklos palūkanų sąnaudomis. 

              Įstaigoje atidėjinių balansinė vertė nebuvo diskontuota dėl įtakos įsipareigojimo vertei nereikšmin-

gumo. 

 

Finansinė nuoma (lizingas) 

 

       Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma  veiklos ar 

finansine nuoma priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo turinio ir ekonominės  prasmės. Nuomos sandoriai 

grupuojami į veiklos ir lizingo sandorius, atsižvelgiant į tai kiek turto nuosavybės naudos ir rizikos tenka 

nuomotojui ir nuomininkui. Nuoma finansine laikoma jei iš esmės visa  su turto nuosavybe susijusi nauda ir 

didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui. Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos 

padalinamos išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas. Palūkanos priskiriamos finan-

sinės investicinės veiklos sąnaudomis ir apskaitoje registruojamos kaupimo principu, tai yra registruojamos 

tą laikotarpį už kurį priskaičiuojamos ateityje mokamos palūkanos. Detaliai finansinės nuomos apskaitos 

ypatumai nurodyti apskaitos vadovo ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apraše. 

        Lopšelis – darželis „Varpelis“ finansinės nuomos (lizingo) neturi. 

 

Veiklos nuoma 

 

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos 

neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra 

registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.  
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2.15. Pajamos 

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-

ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos: 

 Pagal labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą pervedamos lėšos 

iš VMI(2%)  

 Finansavimas iš savivaldybės biudžeto įstaigos išlaikymui; 

 Finansavimas iš valstybės biudžeto įstaigos išlaikymui ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų nemokamam maitinimui; 

 Išmokos pagal įdarbinimą rotacijos būdu 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog VSS gaus su sandoriu 

susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias 

sąnaudas. Pajamos apskaitomos atėmus pridėtinės vertės mokestį.  

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 

yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų 

gavimo momento. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąją verte. 

Lopšelis –darželis „Varpelis“ gauna pajamas : 

 įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje – maitinimą ir ugdymą. 

 įmokas už darbuotojų mitybą 

 salės nuomos.        

 

2.16. Sąnaudos 

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

susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių 

straipsnių 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 konkrečių pajamų 

uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos 

pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Sąnaudos lopšelis-darželis „Varpelis“ apskaitoje registruojamos vadovaujantis sąskaitomis – faktūromis, 

išmokėjimo žiniaraščiais pagal kiekvieną gavėją, buhalterinėmis pažymomis, įvairiais kitais dokumentais.  

     Sąnaudos skirstomos pagal sukauptų sąnaudų rūšis: 

 Darbo užmokesčio ir Valstybinio socialinio draudimo; 

 Kasmetinių atostogų ir Valstybinio socialinio draudimo; 

 Ilgalaikio turo nusidėvėjimo ir amortizacijos; 

 Komunalinių paslaugų ir ryšių; 

 Kvalifikacijos kėlimo; 

 Paprastojo remonto ir eksploatavimo; 

 Sunaudotų atsargų; 

 Kitų paslaugų . 

         

        Darbuotojų maitinimui sunaudotų  atsargų sumai mažinamos sąnaudos kas mėnesį. Atostoginių 

kaupimo sąnaudos skaičiuojamos kas mėnesį.  

        Delspinigių sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kaip pagrindinės veiklos sąnaudos 

(prie sukauptų sąnaudų rūšių, dėl kurių jos buvo patirtos).  

       Užregistravus metinio laikotarpio sąnaudas, jos turi būti uždaromos. Sąskaitų likučiai turi būti 

perkeliami į sąskaitą 3110001.  
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2.17. Sandoriai užsienio valiuta 

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

valiuta”. Tokių sandorių lopšelis –darželis „Varpelis“ neturi. 

2.18. Turto nuvertėjimas 

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 

17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 22-ajame VSAFAS „Turto 

nuvertėjimas” ir Inventorizavimo tvarkos apraše.  

 

2.19. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS 

„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“. 

Lopšelis –darželis „Varpelis“  neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto neturi. 

  

2.20. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

    Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ne vėliau nustatytos dienos. Įvykiai, kurie suteikia 

papildomos informacijos apie finansinę padėtį paskutinio ataskaitinio laikotarpio dieną atsižvelgiant į jų 

įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms yra parodomi  FBVR ir PAS, jei informacija gaunama 

iki jų pateikimo dienos. 

2.21. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

Lopšelis darželis „Varpelis“ sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei 

pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja 

būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo 

išmoka). 

          Įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną (koreguojantys įvykiai, atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms ataskaitoms) yra panaudojami 

finansinės būklės ataskaitose iki sausio 14 d., jai yra gaunami. Nekoreguojantys įvykiai yra aprašomi 

aiškinamajame rašte kai jie reikšmingi. 

2.22. Informacijos pagal segmentus pateikimas 

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame 

VSAFAS „Segmentai“. 

Apskaita, lopšelis-darželis „Varpelis“ tvarkoma pagal segmentus.. Segmentai – VSS veiklos dalys 

pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės 

funkcijų klasifikaciją.  

2.23. Apskaitos politikos keitimas 

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

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų 

ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos rezultatų, 

grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Apskaitos politika parenkama  vadovaujantis 

1-mu VSAFAS, Tarybos sprendimais, kitais norminiais aktais. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS 

pasikeitimų. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, tai 
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yra nauja apskaitos politika lygi ji būtų buvusi naudojam ir taikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams 

įvykiams nuo jų atsiradimo 

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:     

                            7-ojo VSAFAS VI.24.2p.                    

Eil. Straipsnio pavadinimas Pertvarkomas Apskaitos Ataskaitinis laikotarpis Nuoroda į aiškinamojo rašto

Nr. ataskaitinis politikos (pertvarkyta) (suma) pastabą, kurioje aprašytas susijęs

      laikotarpis keitimas apskaitos politikos keitimas 

(suma) (suma) (pastabos Nr.)

1 2 3 4 5 6

1

2

Iš viso: 0 0 0 X

 

 

Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir priežastys: 

Lopšelis darželis „Varpelis“ ataskaitinių laikotarpių apskaitos politikos keitimo, kuris turėjo įtakos 

finansinėse ataskaitose nedarėme. 

 

2.24. Apskaitinių įverčių keitimas 

Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Per ataskaitinį laikotarpį pakeistų apskaitinių įverčių priežastys, pobūdis ir poveikis:   

                                                                                                                         7-ojo VSAFAS VI.26.1p.                                                                
Eil. Apskaitinis įvertis Pakeitimo Poveikis Suma, kuri turi įtakos Suma, kuri turės įtakos vėlesnių

Nr. (pavadinimas) priežastis, (aprašymas) ataskaitinio laikotarpio ataskaitinių laikotarpių

pobūdis rezultatui rezultatams

1 2 3 4 5 6

1

2

Iš viso: X X 0 0

 

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir 

įsipareigojimų vertei nustatyti: 

 

 

Apskaitinių įverčių keitimo poveikio apskaičiuoti nebuvo galima dėl šių priežasčių: 

Lopšelis darželis „Varpelis“  per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo nedarėme. 

 

 

2.25. Apskaitos klaidų taisymas 

Apskaitos klaidų taisymas nurodytas 7 VSAFAS. Ataskaitiniame laikotarpyje pastebėtos klaidos, 

padarytos praėjusiais laikotarpiais yra esminės, kai vertine išraiška individualiai arba kartu su kitais 

atskaitiniais laikotarpiais klaidų vertinėmis išraiškomis, klaida yra didesnė, nei reikšmingumo dydis 

apskaičiuotas nuo savo praeitų metų per finansinius metus gautų finansavimo sumų. 

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:                                7-ojo VSAFAS VI.27.2p.                    
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Eil. Straipsnio pavadinimas Taisomas Klaidos Ataskaitinis laikotarpis Nuoroda į aiškinamojo rašto

Nr. ataskaitinis taisymas (pertvarkyta) (suma) pastabą, kurioje aprašytas susijęs

      laikotarpis (suma) esminės klaidos taisymas 

(suma) (pastabos Nr.)

1 2 3 4 5 6

1

2

Iš viso: 0 0 0 X

 

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos 

klaidos (trumpas aprašymas): 

Lopšelis darželis „Varpelis“  per ataskaitinį laikotarpį apskaitos klaidų taisymo neatliko 

 

 

 

3.Pastabos. 
 

 

3.1. Nematerialusis turtas. ( P03 ) 

    Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo laiko 

nematerialiajam turtui: 

Nematerialaus turto už 1052,62 €- programinė įranga, sukaupta amortizacija per laikotarpį 1052,62 €.  

                         

                   3.2. Ilgalaikis materialusis turtas ( P04 ) 

 

12 VSAFAS 1 priedas    Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė nepasikeitė.  

12 VSAFAS 3 priedas   Lopšelis darželis „Varpelis“ valstybei nuosavybės teise priklausančio , savivaldybės 

patikėjimo teise valdomo nematerialaus turto neturime. 

 

                        12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.1-76.4p. 

 

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir 

pasigaminimo savikaina:  

 

 

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.8 p. 

 

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą (išskyrus perkėlimą iš nebaigtos statybos ir išankstinių 

apmokėjimų grupės) per ataskaitinį laikotarpį priežastys: 

Nebuvo 

 

Lopšelis darželis „Varpelis“ per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nuvertėjusio turto neturėjo. Sukauptas 

nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 4613,79 €. Likutinė ilgalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigai 97020,52 €. 

     Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio turto nebuvo. 

 

 

3.3. Finansinis turtas. 

 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

11.465,37 11.119,40 
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Lopšelis darželis „Varpelis“ per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio finansinio turto-priskaičiuoti atidėjiniai 

5107,76€.  

 

 3.4. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai. ( P07 ) 

 

    Lopšelis darželis „Varpelis“ per ataskaitinį laikotarpį biologinio turto  neturėjo. 

 

 3.5. Atsargos. ( P08 ) 

 

  Lopšelis darželis „Varpelis“ per ataskaitinį laikotarpį valstybei nuosavybės teise priklausančių, 

savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų  neturėjo. 8 VSAFAS (3 priedas) 

 Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, darželis taiko atsargų įkainojimo būdą FIFO. 

 

           8-ojo VSAFAS „ATSARGOS“ VIII.42.4-42.5p 

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ 

LAIKOTARPĮ“ detalizavimas: 

 

Metų pradžioje buvo atsargų  1682,54 €. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 44684,00 € , iš jų 

valstybės gauta nemokamam maitinimui atsargų už 6064,00 €. Nemokamai gauta atsargų 9699,54 €. 

Sunaudota atsargų per ataskaitinį laikotarpį už 44732,73 €. Atsargų likutis metų pabaigai 1633,81 €. Tai 

medžiagų likutis 1264,85€. Iš jų : biudžeto aplinkos 918,44 €, mokinio krepšelio lėšų 95,87 €, spec. lėšų 

224,54 €, paramos  26,00 €. Maisto produktų likutis 368,96 €. 

 

3.6 Išankstiniai apmokėjimai  ( P09 ) 

 

6 VSAFAS (6 priedas) Lopšelyje – darželyje „Varpelis“ išankstinių mokėjimų buvo 87,38 € -prenumerata.  

 

22-ojo VSAFAS „TURTO NUVERTĖJIMAS“ XVI.73p. 

Įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, taip pat tokių 

keitimų priežastys: 

Nėra 

 

3.7 Per vienus metus gautinos sumos  ( P10 ) 

 

17 VSAFAS (7 priedas)   

226 sąsk. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 578,86 € , tai  tėvų įsiskolinimas  

228 sąsk. Sukauptos gautinos sumos 33.731,30 €, iš jų  : 

   691 sąsk. mokėtinos sumos tiekėjams 1.735,73 €. Iš jų: 1.665,81 € biudžeto aplinkos, 69,92 € spec. lėšos. 

   692 / 693 sąsk. mokėtinas darbo užmokestis ir sodra     - nėra. 

   695 sąsk.  sukauptos atostoginių sąnaudos  28.501,53 €. Iš jų: 2.301,69 € priešm. krepšelio, 9.675,33 € 

ikimok. krepšelio, soc.riz.patiriančių vaikkų ugdymui 284,78€, biudžeto aplinkos 16.239,73 €.  

               sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudos  434,28 €. Iš jų: 33,37 € priešm. krepšelio, 144,78 € 

ikimok. krepšelio, soc.riz.patiriančių vaikkų ugdymui 4,13€,  biudžeto aplinkos 252,00 €.  

Spec. lėšų nepanaudotas likutis 3129,68 € 

229 sąsk. Kitos gautinos sumos    75,13 €.  SODRA 75,13 €. 

 

3.8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai  ( P11 ) 

 

17 VSAFAS (8 priedas) Pinigai bankų sąskaitose 1533,88 €, iš jų :  2%  parama 1495,88 €, spec. lėšų likutis 

40,00€.                                                                                                                                                                                                       

 

3.9. Finansavimo sumos.  ( P12 ) 

 

20 VSAFAS  (4 priedas, 5 priedas)      FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS: 
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Eil

Nr 

Finansavimo sumos Finansavimo  

sumos (gautos) 

išskyrus 

neatlyginamai 

gautą turtą 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

panaudojimo 

savo veikloje 

 

Finansavimo 

sumos  

grąžintos 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 

1 Iš valstybės biudžeto: 165.455,69 165.492,65 65,00     590,81 

    mokinio krepšelio lėšos  154.500,00 154.601,96      590,81 

    socialinė parama (nemokamo maitinimo) 6.129,00 6.064,00     65,00  

    Pedag.sk.optim, mok.padej pareig įsteig. 2.799,40 2.799,40   

    Soc.riz.patiriančių vaikų ugdymui 1.479,00 1.479,00   

 Pieno ir vaisių skat. vart. vaikų įstg.pragrama 548,29 548,29   

2 Iš savivaldybės biudžeto: 288.188,29 292.291,58 1.665,60  97.246,28 

    aplinkai finansuoti 287.868,29 291.971,58 1.665,60  97.246,28 

    Savivald aplink.apsaug. rėm.spec. program 320,00 320,00   

3 Iš Europos Sąjungos biudžeto 864,42 864,42  0 

 Pieno ir vaisių skat. vart. vaikų įstg.pragrama 864,42 864,42   

4 Iš kitų šaltinių: 650,08 91,25  1.521,88 

   2 %  650,08 91,25  1.521,88 

 Iš viso: 389.855,62 388.131,56 1.730,60 99.358,97 

 

Finansavimo sumų likutį sudaro:  

                                             Valstybės biudžeto  590,81 € - ilgalaikio turto likutinė vertė  494,94 €., atsargų 

likutis sandėlyje 95,87 €. 

                                            Savivaldybės biudžeto 97.246,28 € – ilgalaikio turto likutinė vertė  96.240,46 €, 

atsargų likutis sandėlyje 918,44 €, prenumerata -87,38 € 

                                              Iš kitų šaltinių 1.521,88 € - atsargų likutis sandėlyje 26,00 €  ir pinigai banko 

sąskaitoje 1.495,88 €. 

                   

                   3.10.   Atidėjiniai ( P15 ) 

18 VSAFAS  Atidėjinių  priskaičiuota 5.107,66 €. Išeitinių išmokų atidėjiniai nediskontuoti, nes jų 

diskontavimas neturi jokios įtakos išmokėjimui. 

 

                   3.11. Įsipareigojimai ( P17 ) 

 

17 VSAFAS (9priedas) pateikia tik aukštesniojo lygio subjektai. 

17 VSAFAS (10; 11 priedai) Lopšelis darželis „Varpelis“ per ataskaitinį laikotarpį negavo paskolų ir 

neišleido ne nuosavybės vertybinių popierių pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius 

. 17 VSAFAS (13 priedas) Lopšelis darželis „Varpelis“ per ataskaitinį laikotarpį vykdė eurais įsipareigojimų 

už 17517,47 €. 

17 VSAFAS (12priedas) Mokėtinų sumų balansinė vertė 32.066,99 € 

2.  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai nėra   

3. Mokėtinos sumos tiekėjams   1.735,73 € ,  

4. Sukauptos atostoginių sąnaudos   28.935,81 €  

5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  1.395,45 € - įmokos už vaikų išlaikymą. 

 

3.12. Grynasis turtas ( P18 ) 

 

4-ojo VSAFAS „GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA“ VI.23-24p. 

 

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai: 

Lopšelis darželis „Varpelis“ per ataskaitinį laikotarpį  tikrosios vertės rezervo neturėjo.  
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Kitų rezervų sudarymo priežastys: 

Nėra 

Sukauptas perviršis 3.236,92 €. Iš jų : einamųjų metų -694,68 €, ankstesnių metų 3.931,60 € 

 

3.13.Kitos pajamos. ( P21 ) 

 

10 VSAFAS ( 2 priedas ) 

1.6. Suteiktų paslaugų pajamos. 7412 sąsk. Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas:  34372,82 € 

 

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „KITOS PAJAMOS“, detalizavimas: 

Tėvų pajamos  už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje: vaikų mityba -  22.954,25 €; ugdymas – 9.275,56 €. 

Darbuotojų mityba – 1.557,60 €., kitoms išlaidoms -464,45€ 

 Patalpų nuoma – 120,96 €.                                                                

 Pervesta į biudžetą iš viso 33.461,68 €, nepanaudotų spec. lėšų likutis 2021.01.01d. buvo  2.339,50 € ,  

nepanaudotų spec. lėšų likutis 2022.01.01d. liko 3.129,68 €                                                                         
 

 

                  3.14. Pagrindinės veiklos sąnaudos ( P02 ) 

   

Pagrindinės veiklos sąnaudos 495.730,86 €. Iš jų : 

 

Darbo užmokestis    410.969,28 €. 

Socialinis draudimas    6.303,21 €. 

Nusidėvėjimas ir amortizacija       5.262,99 €. 

Komunalinių paslaugų ir ryšių      14.475,40 €. 

Kvalifikacijos kėlimas      140,71 €. 

Paprastas remonto ir eksploatavimo   6.212,60 €. 

Sunaudotų atsargų       44.732,73 €  Iš jų nemokamam maitinimui: 6.064,00 €. 

Kitų paslaugų                  7.633,94 €. 

 

3.15. 24-ojo VSAFAS „SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS IŠMOKOS“ VII.34.4 

( P22 ) 

 

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl priežasčių: 

Padidėjo, nes didėjo atlyginimai pedagoginiams ir kitiems darbuotojams. 

 

3.16. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas  ( P23) 

 

6 VSAFAS (4 priedas) 

 

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR 

SĄNAUDOS“, detalizavimas: 

0,20€ delspinigiai  

 

3.17. Segmentai. ( P2) 

25 VSAFAS( 1 priedas)  Pagrindinės veiklos segmentai tai : švietimo segmentas ir socialinės apsaugos 

segmentas (Vaikų nemokamas maitinimas) 

Pagrindinės veiklos sąnaudos: 495.730,86€ 

1.1 Darbo užmokestis  ir socialinis draudimas    417.272,89 €. 

1.2.Nusidėvėjimas ir amortizacija       5.262,99 €. 

1.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių      14.475,40 €. 

1.6.Kvalifikacijos kėlimas      140,71 €. 

1.7.Paprastas remonto ir eksploatavimo   6.212,60 €. 
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1.8. Sunaudotų atsargų       44.732,73 €.  Iš jų: nemokamam maitinimui 6.064,00 €, aplinkos apsaugos 

projekto 320,00€. 

1.9.   Kitų paslaugų                  7.633,94 €. Iš jų: bendros valstybės paslaugos 128,29€ (avilys), aplinkos 

apsauga 87,38€ (prenumerata). 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai 

Išmokos: 486.981,97€ 

1.1 Darbo užmokestis  ir socialinis draudimas    420.313,73 €. 

1.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių      13.293,65 €. 

1.4.Kvalifikacijos kėlimas      151,48 €. 

1.5.Paprastas remonto ir eksploatavimo   8.163,17 €. 

1.6. Sunaudotų atsargų       35.397,17 €  Iš jų: nemokamam maitinimui 6.064,00 €, aplinkos apsaugos 

projekto 320,00€. 

1.7.   Kitų paslaugų       9.662,77 €. 

                

                       3.18. Nuosavybės metodo taikymo įtaka. 

 

14 VSAFAS. (1 priedas) Lopšelis- darželis „Varpelis“ nuosavybės metodo įtakos netaikė 

 

      3.19.Finansinė nuoma (lizingas) ( P14 ) 

 

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII.56.6, 58.4, 62.3 

 

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus 

: 

Lopšelis- darželis „Varpelis“ finansinės nuomos (lizingo)  sutarčių neturėjo 

 

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus: 

Nėra 

 

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus 

Lopšelis-darželis „Varpelis“ sudaryta žemės panaudos sutartis su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 

ūkio ministerijos Panevėžio skyriumi.  

 

                    3.21 Apskaitos politikos keitimas 

7 VSAFAS  (3 priedas)- biudžetinėms įstaigoms 

 

Lopšelyje – darželyje „Varpelis“ apskaitos politika nebuvo keičiama. 

 

 

 

 

 

______               Direktorė_________________________      ____________        ___J.Obrikienė___ 
                         Pareigų pavadinimas                                                        (parašas)                    (vardas, pavardė) 

 

 

 

______Vyr. buhalterė        ______________________            ____________       ___V.Abromikaitė 
                         Pareigų pavadinimas                                                     (parašas)                    (vardas, pavardė) 

 


