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I.

BENDROJI DALIS

1. ĮREGISTRAVIMO DATA.
Kauno vaikų darželis „Vaivorykštė“ įregistruotas 1980 m. kovo mėn. 03 d. Geležinio
Vilko g. 9 Kaune (įstaigos kodas 191641433). Steigėjas Kauno miesto savivaldybė.
Nuo šios datos vykdomos pagrindinės veiklos pobūdis -

ikimokyklinis ugdymas

(EVRK 851000)
2. FINANSINIAI METAI.
Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi
gruodžio 31 d.
3. INFORMACIJA

APIE

KONTROLIUOJAMUS,

ASOCIJUOTUS

IR

KITUS

SUBJEKTUS, FILIALUS.
Kauno

vaikų

darželis

„Vaivorykštė“

kontroliuojamų,

asocijuotų

ar

kitaip

administruojamų subjektų neturi.
4. INRFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS FILIALUS AR STRUKTŪRINIUS PADALINIUS.
Kauno vaikų darželis „Vaivorykštė“ filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. SVARBIOS SĄLYGOS, KURIOMIS VEIKIA ĮSTAIGA IR KURIOS GALI PAVEIKTI
TOLESNĘ ĮSTAIGOS VEIKLĄ.
Kauno vaikų darželis „Vaivorykštė“ savarankiškas nuo 1994 m. sausio mėn. 1 d.
Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti įstaigos tolimesnę veiklą, nėra.

II.

APSKAITOS POLITIKA

APSKAITOS PAGRINDAS
Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis
VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.
Buhalterinė

apskaita

tvarkoma

ir

finansinė

atskaitomybė

sudaroma

vadovaujantis

šiais

privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.
Nematerialus turtas

apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas

likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto
įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir
atimant sukauptą amortizacijos sumą.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai

proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.
Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri
metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 €. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje
pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto
likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant
arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą
nusidėvėjimo sumą.
Ilgalaikis

materialusis

turtas

apskaitomas

taikant

tiesiogiai

proporcingą

nusidėvėjimo

skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.
Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo
fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų
gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms

atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus
pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Gautos

ir

perduotos

kitiems

viešojo

sektoriaus

subjektams

finansavimo

sumos sąnaudomis

nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos
gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).
Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba
jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.
Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos.
Finansavimo

sumos,

skirtos

nematerialiajam,

ilgalaikiam

materialiajam

turtui

įsigyti,

pripažįstamos finansavimo pajamomis:
- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją) ;
- registruojant turto nuvertėjimą;
- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.
Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:
- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- pardavus atsargas;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios
lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį (ketvirtį), kada jos padarytos.
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 tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

III.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastabose yra aptariamos finansinėje atskaitomybėje pateiktos sumos, t.y. Kauno vaikų darželio
„Vaivorykštė“ balanse apskaitomas turtas ir įsipareigojimai.

1. ILGALAIKIS TURTAS
Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą – Priede 1 (12
VSAFAS). 2017 metų I ketvirtį įsigijo ilgalaikio turto už 1114,65 Eur.
Įstaigoje nebaigta statyba ir ilgalaikės sutartys apskaitomos vadovaujantis 12 VSAFAS
„Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis.
Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.
Įstaigoje nėra nenaudojamo, bet nenurašyto nematerialiojo turto .
Įstaigos veikloje naudojamas visiškai amortizuotas šis nematerialusis turtas- programinė įranga.

2. ATSARGOS
Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 standarto 1 priede
pateiktą formą.
Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta
nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.
Atsargų likutį 2069,97 € ketvirčio pabaigoje sudaro nesunaudotos maisto atsargos.

3. INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMAS
Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ informacija apie gautinas ir gautas finansavimo sumas
(išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
– Priedai 3 (7 VSAFAS) 2, 3 (20 VSAFAS). 2017 metais darželio gautas finansavimo pajamas sudarė:
Valstybės biudžeto lėšos – 30273,69 € , Savivaldybės biudžeto lėšos 62263,49 €, ES struktūrinių fondų
lėšos – 0,00 € ir kiti finansavimo šaltiniai – 869,09 € , privatizavimo fondo lėšos - 0,00 €.

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 50 darbuotojų.
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