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I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie 5i finansinig ataskaitg rinkini parengusi vieSojo sektoriaus subjekt4

Kretingos mokykla - darZelis ,,Zibute* - biudZetine lstaiga, turinti vie5ojo juridinio asmens

status4, istaigos kodas - 190278776. Pagrindine veikla - ikimokyklinis, prie5mokyklinis ir

pradinis ugdymas.

2. Finansiniai metai

fstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

lstaiga kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.

4. Informacija apie istaigos fiIialus ar struktfirinius vienetus.

[staiga filialq ar strukttirinitl vienetq neturi.

5.Informacija apie istaigos vidutini darbuotojq skaidiq per ataskaitini laikotarpi.

[staigoje per 2015 metus vidutiniSkai dirbo 40 darbuotojq. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

dirbo 41 darbuotojas.

6. Svarbios s4lygos, kuriomis veikia istaiga ir kurios gali paveikti tolesng istaigos

veikl4.

MaZejant gimstamumui, taip pat jaunoms Seimoms i5vykstant iuZsienigali sumaZeti vaikq.

7. Ataskaitg pateikimo valiuta

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje ivedus eur4, keitesi apskaitos valiuta.

Finansinese ataskaitose duomenys i5reikSti piniginiais vienetais - eurais.
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2.APSKAITOS POLITIKA

fstaigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitq straipsniq kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq nera.

fstaiga apskait4 tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkini rengia pagal Siuos apskait4

reglamentuoj andius teises aktus:

- Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai;

- Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymas;
- Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymas;
- Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymas;
- Lietuvos Respublikos biudZeto sandaros istatymas;
- Kitais apskait4 reglamentuojandiais LR isakymais ir teises aktais.

[staigos apskaitos politikoje taikomi bUdai, kurie leidZia tiksliai ir teisingai fiksuoti istaigos
'-/ vykdomas flkines operacijas ir objektyviai atspindeti istaigos finansing bflklg bei veiklos

rezultatus. Apskaitos politika patvirtinta 20ll m. sausio 3 d. direktores isakymu Nr. V1-69.

fstaiga, tvarkydama apskait4 ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkini, vadovaujasi

apskaitos principais, kurie yra nurodyti VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pakeitimas":

1. Subjekto

2. Veiklos tgstinumo

3. PeriodiSkumo

4. Pastovumo

5. Piniginio mato

6. Kaupimo

7. Palyginimo
'J 8. Atsargumo

9. Neutralumo

10. Turinio vir5enybes prie5 form4

[staigos apskaita tvarkoma taikant dvejybini ira54.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje ivedus eur4, keitesi apskaitos valiuta.

fstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai suraSomi naudojant Lietuvos Respublikos

pinigini vienet4 - eur4.

Apskaitos dokumentai sura5omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.

Atskiry apskaitos objektq (materialiojo, nematerialiojo, finansinio turto, atsargq, pinigq,

isipareigojimq, nemokamai gauto turto, atidejiniq, nuomos, finansines nuomos (lizingo),

pajamq, s4naudq) apskaitos principai, ivertinimo b$dai ir metodai nustatyti atitinkam4 objekt4

reglamentuojandiose istaigos apskaitos politikos skyriuose.
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Ilgalaikis materialusis turtas istaigos apskaitoje registruojamas isigijimo arba

pasigaminimo savikaina, jei jo verte ne maZesne nei 500 Eur (Sis kriterijus netaikomas

nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kulttiros vertybems ir transporto priemonems), ilgalaikiu

vadinamas turtas, kuris veikloje naudojamas ilgiau nei vienerius metus. Skiriamasis bruoZas

nera tai, kad jis ilgalaikis fizi5kai, bet kad jis gali biiti naudojamas veikloje i1g4 laik4 ir ne vienq

karte. Galima patikimai nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4, vie5ojo sektoriaus

subjektas turi teisg tuo turtu disponuoti ir ji kontroliuoti. fstaiga kontroliuoja turtq, jei jis turi

teisg gauti i5 jo ekonomines naudos bUsimaisiais laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turl4 gali

priklausyti nuo juridiniq teisiq i te turte atsiradimo arba nuo jq pasikeitimo.

Nemokamai gautas turtas pagal turto perdavimo ir priemimo akt4 apskaitoje

registruojamas jo tikr4ja verte pagal isigijimo dienos b[klE. Jei tikrosios vertOs patikimai

nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro

verte. Tuo padiu metu registruojamas i5 kitq finansavimo Saltiniq gautos finansavimo sumos

verte, lygia ilgalaikio materialiojo turto tikrajai vertei.

fstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto grupes ir nustat;rtas naudingo tamavimo laikas:

Eit.

Nr. Ilgalaikio turto grup6s ir rtrSys

Turto
nusidevejimo
(amortizacijos)
normatyvai
(metais)

MATERIALUSIS TURTAS
I Pastatai

t .2

Pastatai (sienos -iki2,5 plytos storio, blokq, monolitinio Slako,
betono, lengvq Slako blokq, perdengimai ir denginiai -
gelZbetoniniai, betoniniai arba rnediniai) 80

2 Infrastruktiiros ir kiti statiniai
2.1 Kiti statiniai 20
a
J Ma5inos ir irensiniai

3.1 Aosausos iransa 8
3.2 Kitos ma5inos ir irensiniai 20
4 Baldai ir biuro iransa
4.1 Baldai 10
4.2 Kompiuteriai ir iu iransa 5
4.3 Kopiiavimo ir dokumentu dausinimo priemones 6
4.4 Kita biuro iransa 8
5 Kitas ilealaikis materialusis turtas
5 .1 Muzikos instrumentai 20
5.2 t]kinis inventorius ir kiti reikmenvs 10
5.3 Kitas ilealaikis materialusis turtas 8
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Nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesini nusidevejimo skaidiavimo metod4. Ilgalaikis

materialusis turtas turi bUti nura5omas i5 apskaitos, kai jis perleidLiarnas, Lietuvos Respublikos

teises akfq nustatyta tvarka pripaZintas nereikalingu arba netinkamu naudoti valstybes ir

savivaldybiq turtas likviduojamas arba Sis turtas yra prarandamas del vagysdiq, stichiniq nelaimiq

ar kitq prieZasdiq. Bibliotekos fondams nusidevej imas neskaidiuoj amas.

Nematerialusis turtas istaigos apskaitoje registruojamas isigijimo ar pasigaminimo

savikaina. fstaigos nematerialiuoju hrrtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo

kitq nematerialiojo turto vienetq, tiketina, kad istaiga bosimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus

ekonomines naudos; galima patikimai nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4, istaiga

turi teisg tuo turtu disponuoti

fstaigos nematerialusis turtas skirstomas i tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo

Biologinis turtas istaigos apskaitoje registruojamas tikr4ja verte arba isigijimo ar

pasigaminimo savikaina ir jei istaiga turi teisg tuo turtu disponuoti ir ji kontroliuoti, pagristai

tiketina, kad istaiga b$simaisiais laikotarpiais i5 to hrto gaus ekonomines naudos arba Sis turtas

bus naudojamas socialiniais, kult0riniais, gamtosauginiais, moksliniais, teisesaugos, paZintiniais

tikslais galima patikimai nustatyti turlo tikr4j4 vertg arba isigijimo savikain4.

Finansinis turtas istaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai istaiga gauna arba pagal

vykdom4 sutarti isigyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini turtq.

Finansiniai isipareigojimai - istaigos apskaitoje yra skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius

isipareigojimus. 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 m6nesiq, skaidiuojant nuo paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpio

dienos. Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra ivykdomos visos

s4lygos, nustatytos isipareigojimui atsirasti, ir istaiga prisiima isipareigojim4 sumoketi pinigus ar

atsiskaityi kitu finansiniu turtu.

tarnavimo laikas:

Eil.Nr. Ilgalaikio turto grup6s ir rti5ys Turto nusidevejimo
(amortizacijos)
normatyvai
(metais)

NEMATERIALUSIS TI]RTAS

I Prosramine iransa. ios licenciios ir technine dokumentaciia I
2. Patentai, iSradimai, licencijos, isigrtos kitos teises* 5
3. Kitas nematerialusis turtas 8
4. PrestiZas 10
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Atsargos laikomos 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 teikt paslaugq verte
vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas istaigos tkinis inventorius -
materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vien4 kartq ir kurio lsigijimo 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 gtyn4la rcalizavimo verte. Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar
parduotq atsargq savikain4, istaiga taiko atsargq ikainojimo btid4 ,,pirmas i - pirmas iS,. (FIFO)
arba konkrediq kainq bUd4.

Kai atsargos (iskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (lskaitant mainus, jei jie
galimi) ar kitaip perleidZiamos ar perduodamos, jq balansine verte turi bflti pripaZlstama to
laikotarpio s4naudomis, kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viesosios
paslaugos. Atiduoto turto istaigos veikloje frkinio inventoriaus verte iS karto pripaZlstama
s4naudomis.

Pinigai - pinigai, esantys kasoje, bankq s4skaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.
Pajamos - istaigoje pripaZistamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada,

kai uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq gavim4. Pajamos vertinamos tikr4ia verte. 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 tikr4ja verte. S4naudos skirstomos i grupes:
pagrindines veiklos s4naudos, kitos veiklos s4naudos, finansines ir investicines veiklos sanaudos.
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3. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialqji turt4.

lstaiga neturi nematerialiojo turto, kurio tarnavimo laikas neribotas.

2. Informacija apie ilgalaiki materialqji turt4 (pastaba Nr. 04)

Ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio

pradZioje 163051,07 Eur. Per ataskaitini laikotarpi turto isigytaul 14000 Eur. (sklypas aptvertas

nauja tvora). I ilgalaikio turto apskait4 i5 nebalansines s4skaitos pergrupuotas bibliotekos fondas

(viso 4495,26 Etx.). Sukaupta nusidevejimo per ataskaitini laikotarpi 5509,01 Eur. Nura5ytas

nebetinkamas naudojimui ilgalaikis turtas uZ 3185,53 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutine

verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 175998,56 Eur. Pladiau ILGALAIKIO MATEzuALIOJO

TURTO BALANSINES VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI (12-oJO

VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turhas" I priedas).

Materialiojo turto, kuris yra visi5kai nudevetas, tadiau vis dar naudojamas veikloje, isigijimo

savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis Praej gs ataskaitinis laikotarpis

t6177,32 t6321,54

Materialiojo turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, uZstat;rto kaip isipareigojimq

ivykdymo garantija, nenaudojamo ar laikinai nenaudojamo materialiojo turto nera.

Sutardiq, pasiraiytq del ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ateityje, paskuting ataskaitinio

laikotarpio dien4 neturime.

3. Informacija apie ilgalaiki finansini turt4.

{staiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

4. Informacija apie biologini turtq (pastaba Nr. 07)

Biologinio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pradZioje 99,33 Eur. 2015 m. isigyta Zuveliq uZ

25,80 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Sio turto verte - 125,13 Eur.Pladiau BIOLOGINIO

TURTO, IVERTINTO ISIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINEMIS KAINOMIS,

VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARP{ (16-ojo VSAFAS ,,Biologinis

turtas ir mineraliniai i5tekliai" 4 priedas)

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.08)

Atsargq isigijimo verte ataskaitinio laikotarpio pradZioje 968,69 Eur., isigyta per ataskaitini

laikotarpi uL 53221,38 Eur, bei nemokamai gauta turto uZ 535,84 Eur, sunaudota veikloje

53978,31 Eur, atsargq likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 747,62 Eur. Si4 sum4 sudaro

maisto produktq likutis sandelyje. Pladiau ATSARGU VERTES PASIKEITIMAS PER

ATASKAITINI LAIKOTARPI (8-ojo VSAFAS ,,Atsargos" I priedas).
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Aplinkybiq ar frkiniq ivykirl, del kuriq bttq sumaZinta ar atkurta atsargq verte, per ataskaitini

laikotarpi nebuvo.

Trediqiq asmenq laikomq atsargq nera.

Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, per ataskaitini laikotarpi neturejome.

6. Informacija apie i5ankstinius apmok€jimus (pastaba Nr.09)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje i5ankstiniq apmokejimq likutis - 382,85 Eur. Si4 sum?

sudaro ateinandiq laikotarpiq s4naudos: spaudos, teises aktq elektroniniq bazi4prenumeratos 2016

m. Pladiau INFORMACIJA APIE tSANrsrnqlus APMOKEJIMUS (17-ojo VSAFAS

,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 7 priedas).

7. Informacija apie gautinas sumas (pastaba Nr.10)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje istaigos sukauptos gautinos sumos 16048,84 Eur. Si4 sum4

sudaro gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas 83,20 Eur, bei kitos sukauptos gautinos sumos i5

savivaldybes ir valstybes biudZetq 15965,64 Eur. (Sukauptiems atostoginiams ir soc. draudimui -

15032,00 Eur, kitoms i5laidoms - 933,64 Eur) Pladiau INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS

METUS GAUTINAS SUMAS (17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
7 priedas).

8. Informacija apie pinigus ir jq ekvivalentus (pastaba Nr. 11)

Paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 i5 viso pinigq likutis 1357j3 Eur pavedimq

s4skaitoje. Tai nepanaudoti pinigai, gauti i5 Valstybines mokesdiq inspekcijos prie LR FM pagal

LR labdaros ir paramos istatym4. Pladiau INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGU

EKVIVALENTUS (17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 8 priedas).

9. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 12)

I5 viso finansavimo sumq likutis laikotarpio pradZioje 161415,14 Eur, gautas finansavimas

386911,95 Eur (iS jq neatlygintinai gautas finansavimas 588,02 Eur), pergrupupjant sumas

itrauktas bibliotekos fondas ir patikslintas ilgalaikio turto finansavimo sumq likutis iS

savivaldybes ir valstybes biudZetq. I5 viso panaudota finansavimo sumq 376866,92 Eur, likutis

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 175789,30 Eur. Pagrindines finansavimo sumos gaunamos i5

krep5elio (valstybes biudZeto) ir aplinkos (savivaldybes biudZeto) le5q. Pladiau FINANSAVIMO

SUMOS PAGAL SRTTNq, TIKSLINq PASKIRTI IR JU PoKYdIAI PER ATASKAITINI

LAIKOTARPI (20-oj o VSAFAS,,Finansavimo sumos" 4;5 priedai)

l0.Informacija apie atiddjinius, neapibr6Ztuosius isipareigojimusn neapibr6Zt4ji turt4 ir

poataskaitinius ivykius.

Atidej iniq, neapibreZtq isipareigoj imq, neapibreZto turto istaiga neturi.

ll.Informacija apie nuomQr finansing nuomQ Qizingq) ir kitas turto perdavimo sutartis

Nuomos, finansines nuomos (lizingo) ir kitq turto perdavimo sutardiq istaiga neturi.



12. Informacija apie isipareigojimus (pastaba Nr. 17)

fstaigos moketinos sumos tiekejams uZ komunalines paslaugas 933,64 Eur (didZiausi4 skolos

dali sudaro isiskolinimas uZ Sildymo paslaugas, gautas 2015 m. gruodZio mdn - 817,06 Eur,

istaiga pradelstq isiskolinimq neturi). Sukauptos atostoginiq s4naudos 15032,00 Eur, i5 kuriq

darbdavio socialinio draudimo imokos 3555,45 Eur. Lyginant su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu

tiekejams moketinos sumos sumaZejo beveik tris kartus, su darbo santykiais susijg isipareigojimai

2015 m. gruodZio 31 d. buvo ivykdyi 100 proc., sukauptos atostoginiq s4naudos sumaZejo apie 17

proc. Moketinos sumos sumaZejo del padidintq biudZeto asignavimq lyginant su 2014 m.

laikotarpiu. Pladiau INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKETINAS

SUMAS (17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 12 priedas).

1.3. Informacija apie istaigos gryn4ji turt4 (pastaba Nr. 18)

Ataskaitinio laikotarpio pradZioje buvo sukauptas pervir3is 3193,95 Eur, per 2075 m. susikaupe

deficitas 288,79 Eur: veiklos rezultatq ataskaitoje susidare grynasis deficitas -454,92 Eur,, grynojo

turto pokydiq ataskaitoje itrauktas bibliotekos fondo, pirkto i5 spec. programq leSq, perkelimas i IT

166,13 Eur (pagal ankstesniq metq klaidq taisymo itak4 finansines b[kles ataskaitos straipsniams),

valiutos pasikeitimo itaka finansinems ataskaitoms 0,03 Eur. Sukaupto pervir5io likutis

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2g05,lg eur. Si4 sum4 sudaro ilgalaikio ir trumpalaikio turto,

pirkto i5 istaigos spec. programq le5q, likutis (Ilgalaikis turtas 2038,16 Eur maisto produktai

747,62 Eur, biologinis turtas 36,2IEtx, skolos uZ suteiktas paslaugas likutis 83,20 Eur). (4-ojo

VSAFAS ,,Grynojo turto pokydiq ataskaita" lpriedas)

l4.Informacija apie kitas pajamas ir finansinds - investicin6s veiklos pajamas ir

s4naudas (pastaba Nr.21)

Per ataskaitini laikotarpi istaigos pajamos uZ vaikq ir darbuotojq maitinim4 ir ugdymosi

aplinkos i5laikym4 - 34983,41Eur. Lyginant su praejusiais metais suma padidejo 16 proc. Pladiau

KITOS PAJAMOS (10-ojo VSAFAS ,,Kitos pajamos" 2 priedas).

L5.Informacija pagal veiklos segmentus (pastaba Nr. 02,22)

Pagrindines veiklos s4naudos sudare 406050,04 Eur. DidZiausi4 s4naudq dali sudaro darbo

uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos (75,5 proc. sEnaudq). Pagrindines veiklos pinigq

srautai (i5mokos) 406357,03 Eur. Lyginant su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pagrindines

veiklos s4naudos ir i5mokos padidejo apie 6 proc. Pladiau 2014 M. INFORMACIJA PAGAL

VEIKLOS SEGMENTUS (25-ojo VSAFAS,,Segmentai" 1 priedas)

Direktore

Vyr. buhaltere

Milda Ziliene

Monika Burbiene


