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2011  METŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

2011   m. gruodžio 31 d. 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą 
Kretingos mokykla-darželis “Žibut÷“ įstaigos kodas – 190278776, steig÷jas Kretingos rajono 
savivaldyb÷. Pagrindin÷ veikla  ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.   
2. Finansiniai metai 
Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 
 

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

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

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį. 
Įstaigoje per 2011 metus  vidutiniškai dirbo 50 darbuotojų 
 

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą. 

Maž÷jant gimstamumui, taip pat jaunoms šeimoms išvykstant į užsienį gali sumaž÷ti vaikų. 

 
                                                                II. APSKAITOS POLITIKA 

 
Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų 

straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų n÷ra. 
Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius 

teis÷s aktus: 
1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartai; 
2. Lietuvos Respublikos buhalterin÷s apskaitos įstatymais; 
3. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymas; 
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; 
5. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teis÷s aktais. 



Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas 
ūkines operacijas ir objektyviai atspind÷ti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus. 

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos 
principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: 

1. Subjekto 
2. Veiklos tęstinumo 
3. Periodiškumo 
4. Pastovumo 
5. Piniginio mato 
6. Kaupimo 
7. Palyginimo 
8. Atsargumo 
9. Neutralumo 
10. Turinio viršenyb÷s prieš formą 
Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. 
Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį 

vienetą – litą. 
Ūkiniai įvykiai ir ūkin÷s operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su 

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

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 
Per 2011 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo. 
Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos 

tada, kai uždirbamos ,neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos 
skirstomos į grupes: pagrindin÷s veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansin÷s ir investicin÷s veiklos 
pajamos. 

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

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

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

 
1. Programin÷ įranga, jos licencijos ir technin÷ dokumentacija 1 m. 

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

turto pripažinimo kriterijų. 
Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo 

savikaina, jei jo vert÷ yra ne mažesn÷ nei 1000 Lt (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, 
kilnojamosioms kultūros vertyb÷ms ir transporto priemon÷ms), įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei 
vienerius metus, pagrįstai tik÷tina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonomin÷s naudos, 
galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti. 

Įstaigoje yra ilgalaikio turto grup÷s ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas: 
 



1. Pastatai  80 m. 
2. Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 10 m. 
3. Kompiuteriai ir jų įranga 5 m. 
4. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemon÷s 6 m. 
5. Baldai 10 m. 
6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 8m. 

 
Nusid÷v÷jimas skaičiuojamas taikanti tiesinį nusid÷v÷jimo skaičiavimo metodą. 
 Ilgalaikis materialusis turtas pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra 

prarandamas d÷l vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 
Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą 

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

finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 m÷nesių, 
skaičiuojant nuo paskutin÷s einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai 
apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir 
įstaiga prisiima įsipareigojimą sumok÷ti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. 

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

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

Pinigai – pinigai, esantys bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. 
Atid÷jiniai – įstaiga atid÷jinių neformuoja. 
 

III. PASTABOS 
 
1. Informacija apie nematerialųjį turtą –   

Įstaiga neturi nematerialiojo turto, kurio tarnavimo laikas neribotas. 
     
Pridedama 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priedas 
 
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINöS VERTöS PASIKEITIMAS PER 
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
 

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą 
 

Pridedama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priedas 
 
LGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINöS VERTöS PASIKEITIMAS 
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 



 
 
Ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nud÷v÷tas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje 

ir jo likutin÷ vert÷ po  1 Lt 
 
 

Ilgalaikio materialaus turto pavadinimas Likutin÷ vert÷  po1  lt 
Pianinas „Ryga“ 2 vnt.  
Spinta žaislams 3 dalių, 1 vnt.  
Bulvių skutimo mašina MOK-300, 1 vnt.  
Šaldytuvas „Snaig÷“, 1 vnt.  
Elektrinis vandens šildytuvas , 1 vnt.  
Televizorius „Banga“, 1 vnt.  

 
 
Ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra nenaudojamas įstaigos veikloje 
 

Ilgalaikio materialaus turto pavadinimas Likutin÷ vert÷ 
Tokio turto neturime  

 
Ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje 
 

Ilgalaikio materialaus turto pavadinimas Likutin÷ vert÷ 
Neturime  

 
Žem÷ ir pastatai, kurie nenaudojami įstaigos įprastin÷je veikloje, bet nuomojami 
 

Ilgalaikio materialaus turto pavadinimas Likutin÷ vert÷ 
Neturime  

 
Įstaigos ilgalaikis materialusis turtas, kuri turi likutinę vertę yra sekantis; 
1.darželio mokyklos pastatas pradin÷ vert÷ 760000,00 Lt.; likutin÷ vert÷  364110,68Lt. 
2. kopijavimo aparatas CANON IB 1600 pradin÷ vert÷ – 3000,00 Lt, likutin÷ vert÷ 1938,34 Lt. 
3.multimedia projektorius „ViewSonic“PJ56 pradin÷ vert÷ – 2119,00 Lt, likutin÷ vert÷ – 739,53 Lt. 
4.kiemo statiniai (kiemo aikštele, tvora)  pradin÷ vert÷ 500,00Lt., likutin÷ vert÷  477,12 Lt 
5.statinis kompiuteris , pradin÷ vert÷ 2138,00 Lt., likutin÷ vert÷1211,09 Lt. 
6.nešiojamas kompiuteris DELL inspirion 155, pradin÷ vert÷ 2662,00 Lt., likutin÷ vert÷ – 1509,54Lt. 
7. kompiuteris Vectior AK 08 MJ, pradin÷ vert÷ 1521,00 Lt., likutin÷ vert÷ 413,02 Lt. 
8. kompiuteris Vector AK 09 M3, pradin÷ vert÷ 1408,00 Lt, likutin÷ vert÷ 247,14 Lt. 
9.kompiuteris S/K, pag. Plokšt÷, pradin÷ vert÷  1629,00 Lt, likutin÷ vert÷ 1248,90 Lt. 
10.kompiuteris S/KRAM, pel÷, klaviatūra, monitorius, pradin÷ vert÷ 1629,00 Lt, likutin÷ vert÷ 

1248,90 Lt. 
Įstaiga 2011 m. spalio m÷n. iš kitų šaltinių (2%) įsigijo naują kompiuterį DELL Inspirion (N5040) 

Black, kutio vert÷ 1800,00Lt.  
 

 
3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą  
Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi. 



 
4. Informacija apie biologinį turtą 
Įstaigoje turimo biologinio turto neturi         

       
 
5. Informacija apie atsargas  
Balansin÷s atsargų vert÷s pagal atsargų grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 
 

pridedama 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas 
 

 ATSARGŲ VERTöS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
 
Atsargų, kurių vert÷ buvo sumažinta neturime 
Atsargų, esančių pas trečiuosius asmenis neturime 
 
6. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 
 

pridedama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojomai“ 7 priedas 
 
      INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS 
 

7. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mok÷tinas sumas  
 

pridedama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas 
 

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKöTINAS SUMAS 
 

8. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus  
 

pridedama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas 
 

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS 
      
9. Informacija apie finansavimo sumas 
  

pridedama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas 
 
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 
10.Informacija apie atid÷jinius, neapibr÷žtuosius įsipareigojimus, neapibr÷žtąjį turtą ir 
poataskaitinius įvykius – neturime 
 
11.Informacija apie kitas pajamas 

      Kitų pajamų įstaiga neturi. 
 

      12. Informacija apie finansavimo sumų likučius 
 



pridedama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas 
 

      FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 
 
13.  Informacija apie įstaigos grynąjį turtą : 
 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas  siekia 13596,00  Lt. 

 
 
 

14.  Informacija apie segmentus 
pridedama 20-ojo VSAFAS „Segmentai“  

 
2010 M INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

 
15.  Informacija apie įsipareigojimus 

 
Informacijos apie įsipareigojimų dalį ir jų tipą – neturime 

 
 

 
Direktor÷                                                                Milda Žilien÷                                                   

             
 
 
     A.V. 

 
 


