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I. BBNDROJI DALIS

1. Duomenys apie 5i finansiniq ataskaitq rinkini parengusi vie5ojo sektoriaus

subjekt4.

Kauno rajono vieSasis subjektas Kauno rajono Neveroniq lop5elis-darZelis buvo iregistruotas

1995 m. spalio 22 d.Yalstybes imones Registrq centro Kauno filiale, istaigos kodas 191093951,

steigejas Kauno rajono savivaldybes taryba. Pagrindine veikla - Svietimas, pagrindines veiklos rlSys

- ikimokyklinis ugdymas.

2. 2020 finansiniai metai.

[staigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

[staiga kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.

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

veikl4.

Svarbiq s4lygq, kurios gali paveikti istaigos tolimesng veiklq - nepakankamas biudZetinis

finansavimas, mokiniq skaidiaus maZejimas.

II. APSKAITOS POLITIKA

fstaigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitq straipsniq, kurie neatitiktll VSAFAS reikalavimq ndra.

Kauno rajono Neveroniq lop5elio-darZelio apskaitq tvarko Kauno rajono savivaldybes

administracijos Kult[ros, Svietimo ir sporto skyriaus Centralizuota buhalterija pagal,,Buhalterines

apskaitos tvarkymo paslaugq 2016-0229 d. sutartiNr. 5-374.



Kauno rajono savivaldybes administracijos Kulttiros, Svietimo ir sporto skyriaus Centralizuota

buhalterija apskait4 tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkin! rengia pagal Siuos apskaitq

reglamentuojandius teises aktus:

- 
VieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai;

- 
Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymas ;

- 
Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes istatymas;

- 
Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymas;

- 
Kauno rajono savivaldybes administraciios direktoriaus 2018-08-21 isakymas Nr.

IS-1 547,,Kauno rajono savivaldybes buhalterines apskaitos vadovas";

- 
Kitais apskait4 reglamentuojandiais LR istatymais ir teises aktais.

[staigos apskaitos politikoje taikomi bUdai, kurie leidZia tiksliai ir teisingai fiksuoti istaigos

vykdomas flkines operacijas ir objektyviai atspindeti istaigos finansing bfiklg bei veiklos rezultatus.

Kauno rajono Kultlros, Svietimo ir sporto skyriaus Centralizuota buhalterija, tvarkydama

apskait4 ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkini, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra

nurodyti 1 VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas":

1. Subjekto

2. Veiklos tgstinumo

3. Periodi5kumo

4. Pastovumo

5. Piniginio mato

6. Kaupimo

7. Palyginimo

8. Atsargumo

9. Neutralumo

10. Turinio vir5enybes prie5 form4.

{staigos apskaita tvarkoma taikant dvejybini ira54.

[staigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai suraSomi naudojant Lietuvos Respublikos

pinigini vienet4 - eurE.

Ukiniai ivykiai ir [kines operacijos, kuriq buvimas ir atlikimas ar rezultatq iforminimas susijqs

su uZsienio valiuta, apskaitoje perskaidiuojami i eurus pagal Lietuvos banko nustatytq uZsienio

valiutos santyki, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai suraSomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.



Atskirq apskaitos objektq (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargq, pinigq,

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

s4naudq) apskaitos principai, ivertinimo bldai 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 tikrEja

verte. Pajamos skirstomos i grupes: pagrindines veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansines ir

investicines veiklos paj amos.

Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo,

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant ipinigq gavimo

moment4. Jos apskaitoje ivertinamos tikrqja verte. Sqnaudos skirstomos i grupes: pagrindines veiklos

s4naudos, kitos veiklos s4naudos, finansines ir investicines veiklos s4naudos.

Nematerialusis turtas istaigos apskaitoje registruojamas isigijimo ar pasigaminimo savikaina.

{staigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitq

nematerialiojo turto vienetq, tiketina, kad istaiga blsimais laikotarpiais i5 turto gaus ekonomines

naudos: galima patikimai nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4, istaiga turi teisg tuo

turtu disponuoti.

{staigos nematerialusis turtas skirstomas i tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo

tarnavimo laikas:

1 Programine iranga, jos licenzijos ir technine dokumentacija 1m.

3 Kitas nematerialusis turtas 2m.

Amortizacija skaidiuojama taikant tiesini amortizacijos skaidiavimo metod4.

Nematerialusis turtas turi blti nuraSomas ji perleidZiant arba jei Sis turtas nebeatitinka

nematerialiojo turto pripaZinimo kriterijq.

Ilgalaikis materialusis turtas istaigos apskaitoje registruojamas isigijimo arba pasigaminimo

savikaina, jei jo verte yra ne maZesne nei 500 Eur (Sis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui,

kilnojamosioms kultlros vertybems ir transporto priemonems), istaigos veikloje tarnaus ilgiau nei

vienerius metus, pagristai tiketina, kad istaiga bUsimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus ekonomines

naudos, galima patikimai nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4, istaiga turi teisg tuo

turtu disponuoti.

fstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto grupes ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:



1 Pastatai
1.1 Pastatai (sienos 2,5 rc daugiau plytq storio, perdengimai ir

deneini ai eel Zbetoniniai, betonin iai atb a me drnlqi)-
75-100 m.

t.2. Infrastruktlros ir kiti statiniai 15 m.

2. Ma5inos ir irenginiai
2.1 Filmavimo, foto grafavimo, mobilioj o telefono .y5io i.enginH 3m.

2.2. Kitos maSinos ir irenginiai 10 m.

J. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
3.1 Baldai 7m.

Kompiuteriai ir iu iranga 4m.
J.J. Kopiiavimo ir dokumentq dauginimo priemones 4m.
3.4. Kita biuro iranga 4m.

4. Kitas ilealaikis materialusis turtas
4.1 Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 6m.

4.2. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5m.

Nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesini nusidevejimo skaidiavimo metod4.

Ilgalaikis materialusis turtas nura5omas i5 apskaitos, kai jis perleidZiamas, Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatyta tvarka pripaZintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti,

yra prarandamas del vagysdiq, stichiniq nelaimiq ar kitq prieZasdiq.

Biologinis turtas. {staiga biologinio turto neturi.

Finansinis turtas. [staiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Finansiniai isipareigojimai istaigos apskaitoje skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius

isipareigojimus. Ilgalaikiq finansiniq isipareigojimq ndra. Trumpalaikio finansinio isipareigojimo

suma 3 | 456,64 Eur - finansinis isipareigojimas, kuri privaloma ivykdyti per 12 m6nesiq,

skaidiuojant nuo paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai isipareigojimai

apskaitoje registruojami tik tada, kai yra lvykdomos visos s4lygos, nustatytos isipareigojimui atsirasti,

ir istaiga prisiima isipareigojim4 sumokdti pinigus'

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 iprastE veikl4, taip pat nebaigtq gaminti prekiq ir nebaigtq teikti paslaugq verte

vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas istaigos lkinis inventorius - materialusis

turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vien4 kart4 ir kurio isigijimo ar pasigaminimo savikaina

maZesnd uZ Vyriausybes nustatyt4 minimali4 istaigos materialiojo turto vertg. Registruojant atsargas

apskaitoje, jos ivertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas -

isigijimo ar pasigaminimo savikaina arba gryn4ja realizavimo verte.

Kai atsargos (!skaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (iskaitant mainus, jei jie galimi)

ar kitaip perleidZiamos/perduodamos, jq balansine verte turi b[ti pripaZistama to laikotarpio

4



s4naudomis, kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos vie5osios paslaugos'

Atiduoto naudoti istaigos veikloje [kinio inventoriaus vertd i5 karto pripaZistama s4naudomis'

Pinigai - pinigai, esantys bankq sQskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai'

Istaiga atidej iniq neformuoja.

III. PASTABOS

Papildoma informacija pateikta aiskinamojo rasto lentelese:

l. Nematerialiojo turto balansines vertds pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi.

Z. Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertds pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi'

3. Finansavimo sumos pagal saltini, tiksling paskirt! ir jq pokydiai per ataskaitini

laikotarpi.

4. Finansavimo sumq likudiai.

5. Kitos pagrindines veiklos pajamos ir kitos pajamos'

6, Ataskaitinio laikotarpio informac lia pagal veiklos segmentus.

7, Finansines ir investicines veiklos pajamos ir s4naudos.

8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas.

g. Atsargq vertds pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi'

10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas'

11. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus'

12. Informacij a apie iSankstinius apmokej imus'

13. Informacija apie darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudas pateikimas

aiSkinamajame raSte'

l4.Informacija apie isipareigojimq dali (iskaitant finansines nuomos (lizingo)

isipareigojimus nacionaline ir uZsienio valiutomis'
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