
33.Specialiųjų lėšų banko sąskatose apskaitomos pajamos, gautos iš fizinių asmenų už teikiamas
paslaugas (tėvų įnašai už mitybą ir ugdymo priemones).

34. Specialių lėšų sąskaitose sukauptas lėšas lopšelis-darželis perveda į savivaldybės sąskaitą ne
rečiau kaip kartą per mėnesį. Pateikus paraišką, savivaldybė šiuos pinigus grąžina įstaigai kaip
specialiosios programos lėšas.

35. Paramos lėšų sąskaitoje yra apskaitomos lėšos , gautos iš VMI (2% nuo sumokėto GPM).

Finansavimo sumos

36. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAF AS "Finansavimo
sumos". Finansavimo sumos skirstomos į:

• finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, kurios apima ne tik finansavimo sumas
ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei atsargoms įsigyti, bet ir finansavimo
sumas, apimančias nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą;

• finasavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

37. Lopšelis-darželis .Eglutė" apskaito finansavimo sumas, gautas iš valstybės biudžeto
(pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas, ugdymo priemonės, nemokamas
maitinimas) , iš savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių (2 procentų parama nuo sumokėto GPM ).

38. Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos), skirtos darželio veiklai finansuoti,
mažinamos jas pripažįstant finansavimo pajamomis vadovaujantis 20-ojo VSASF AS "Finansavimo
sumos" nuostatomis.

39. Finansavimo pajamomis pripažįstama:

• ta finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam turtui ir atsargoms įsigyti
dalis, kiek per tą laikotarpį pripažinta sąnaudų, susujusių su tuo turtu, t.y. ta dalimi, kiek to
turto nudėvima (amortizuojama) ar dėl kitokių priežaščių nurašoma į sąnaudas per
ataskaitinį laikotarpį;

• finansavimo sumų finansiniam turtui, išskyrus ilgalaikes gautinas sumas, įsigyti dalis, lygi
pripažintai ir apskaitoje užregistruotai to turto nuvertėjimo sumai arba kai toks turtas yra
nurašomas;

• ta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti dalis, atitinkanti finansuotinų sąnaudų,
kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį, suma;

• sukauptos finasavimo pajamos.

40. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

41.Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAF AS
"Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai", 24 VSAFAS "Su darbo santykiais susijusios
išmokas".



42. Visi įsipareigojimai yra finansinai ir skirstomi ilgalaikius ir trumpalaikius. Ataskaitiniu
laikotarpiu lopšelis-darželis "Eglutė" neturėjo ilgalaikių įsipareigojimų. Trumpalaikiams
įsipareigojimams priskiriama:

• trumpalaikės finansinės skolos;
• pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams;
• mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;
• kiti trumpalaikiai finasiniai įsipareigojimai.

Pajamos

43. Paj amų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 1O-ajame VSAF AS "Kitos
pajamos" ir 20-ajame VSAFAS "Finansavimo pajamos".

44. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finasavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu
laikotarpiu, kai yra aptiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

45. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. suteikiamos paslaugos ar kt., nepriklausomai nuo pinigų
gavimo momento.

Pajamų rūšys:

• panaudotų finansavimo sumų pajamos;
• paslaugų pardavimo pajamos;
• kitos pajamos.

Registruojant visas su finansavimo pajamų pripapažinimu susijusias operacijas, jos detalizuojamos
pagal valstybės funkcijas, programas, kurių vykdymui buvo pripažintos finasavimo pajamos.

46. Lopšelis-darželis Eglutė" pagrindinė veikla yra ikimokyklinis ugdymas. Darželio kitas pajamas
sudaro mokestis tėvams už ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimą ir ugdymą.
Šio mokesčio surinkimą reglamentuoja Elektrėnų savibaldybės tarybos 2005 metų kovo 30 dienos
sprendimu Nr.TS-48 patvirtintas "Mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose mokėjimo
tvarkos aprašas".

Sąnaudos

47. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti ll-ajame VSAF AS "Sąnaudos".
Sąnaudų, susijusių-su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita,
principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAF AS.

48. Lopšelio-darželio "Eglutė" patvirtintame sąskaitų plane išskirtos šios sąnaudų grupės:

Pagrindinės veiklos sąnaudų grupės:

• darbo užmokesčio sąnaudos;
• socialinio draudimo sąnaudos



• ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;
• komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos;
• komandiruočių sąnaudos;
• kvalifikacijos kėlimo sąnaudos;
• sunaudotų atsargų savikaina;
• kitų paslaugų sąnaudos;
• pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudos.

49. Lopšelis-darželis .Eglutė" ataskaitiniu laikotarpiu turėjo tik pagrindinės veiklos sąnaudas.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos sujomis susijusios pajamos, neatsižvelginat į pinigų
išleidimo laiką. Vadovaujantis Lietuvos respublikos finansų ministro 2008 metų gruodžio 9

r-, d.įsakymu Nr.lK-432 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo
standarto "Su darbo santykiais susijusios išmokos" darbuotojų nepanaudotos kasmetinės atostogos
ir socialinio draudimo sąnaudos perskaičiuojamos ir pripažįstamos sąnaudomis kiekvieną mėnesį.

Sandoriai užsienio valiuta

50. Vievio lopšelis-darželis .Eglutė' ataskaitiniais metais sandorių užsienio valiuta nevykdė.

III. PASTABOS

51. Nematerialusis turtas (pastaba P03, priedas P3). Ataskaitiniu laikotarpiu lopšelis-darželis
.Eglutė" turėjo nematerialųjį turtą - buhalterinės apskaitos programą, kurios likutinė vertė -
1969,40 Lt.

52. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba P04, priedas P4). Vievio lopšelis-darželis .Eglutė"
išskiriamos šios ilgalaikio turto grupės ir joms taikomi nusidėvėjimo normatyvai metais:

• Pastatai ( darželio pastatas) - 60;
• Baldai ir biuro įranga (baldai) -7;
• Baldai ir biuro įranga (kompiuteriai ir jų įranga) - 5;
• Kitas ilgalaikis materialusis turtas (virtuvės įranga ir kitas turtas) - 10.

Lopšelio-darželio "Eglutė" ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė yra - 1500864,49 Lt.
Sukauptas iki ataskaitinio laikotarpio pradžios ilgalaikio turto nusidėvėjimas sudarė 856706,88 Lt.
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 38375,84 Lt. nusidėvėjimo. Ilgalaikio materialiojo turto
likutinė vertė 2013.12.31 d.buvo 644157,61 Lt.

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.

53. Atsargos (pastaba P08, priedas P8). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lopšelis-darželis
.Eglutė' turėjo atsargų, kurių vertė - 15188,29 Lt. Iš jų sudarė:

• Maisto produktai - 1994,66 Lt.;


