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I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

Elektrenq sav. Vievio lop5elis-darZelis ,,Eglute" yra savivaldybes biudZetine istaiga.
DarZelio kodas - 190647718. Adresas - Sviesos g.7 Vievis, LT-21375. Elektrenq sav. Viwio
lopSelis-darZelis ,,Eglute" (toliau - darZelis) iregistruotas Juridiniq asmenq registre ZO00 m. rugsejo
15 d.DarLelis neturi filialq, strukttiriniq padaliniq ir kontroliuojamq subjektq.

DarZelio savininke yra Elektrenq savivaldybe. Savininko teises ir pareigas igyvendina
Elektrenq savivaldybes taryba, kuri koordinuoja istaigos veikl4, tvirtina ir teises aktq nustatyta
tvarka keidia nuostatus, sprendZia kitus istatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus

DarZelio pagrindine veiklos sritis - Svietimas, pagrindine veiklos rti5is - ikimokyklinis
ugdymas.

DarZelio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius - 58.
DarZelis turi paramos gavejo statusq.
DarZelio finansines ataskaitos pateikiamos uZ pilnus 2020 metus.

arbiq s4lygq, galindiq paveikti tolesng darZelio veikl4 nera.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Buhalterine apskaita tvarkoma vadovaujantis Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu,
finansines atskaitomybes standartais (toliau-VSAFAS), buhalterines apskaitos istatymu ir kitais
teises aktais, reglamentuoj andiais buhaltering apskait4.

S4skaitq planas yra sudarytas pagal pavyzdini biudZetiniq istaigq s4skaitq plan4 ir
patvirtintas 2010-09-06 darielio direktoriaus isakymu Nr,7Y-2.2 ,,Del istaigos sqskaitq plano
patvirtinimo".

Ukines operacijos ir ivykiai apskaitoje yra registruojami patvirtintose buhalterinese
s4skaitose.

DarZelis visas iikines operacijas ir Okinius ivykius apskaitoje registruoja dvejybiniu ira5u
vien4 kartq.

Ukines operacijos ir ivykiai registruojami ir finansiniq ataskaitq rinkinys rengiamas taikant
Siuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo,
pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio vir5enybes pries form4.

DarZelis ataskaitini laikotarpi finansines ataskaitas sudare duomenis pateikiant eurais,
apvalinant iki Simtqiq euro daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripaListamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerialiaj am turtui nustatytus kriterij us.



Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu
savikaina.

Viso darZelio nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinese
ataskaitose jis rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacijos sum?.

Nematerialiojg turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4
turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu.

pripaZistamas ir registruojamas apsakitoje, jei jis atitinka
VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas
ilgalaikio materialiojo turto s4vokq ir
kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobudi skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas
VSAFAS.

fsigytas ilgalaikis materialusis turtas
registruoj amas isigijimo savikaina.

pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

Finansinese ataskaitose ilagalaikis materialis turtas rodomas likutine verte, t.y.isigijimo
savikaina, atemus nusidevejimo sumg.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcingq
(tiesini) metod4 pagal patvirtintus materialiojo turto nusidevejimo normatyvus.

Vadovaujantis Elektrenq savivaldybes adminstracijos direktoriaus 2014 metq kovo 24
dienos isakymu Nr.03V-291, darilelyje ataskaitiniu laikotarpiu buvo i5skirtos Sios ilgalaikio turto
grupes ir taikomi joms nusidevejimo normatyvai metais:

o Pastatai ( darZelio pastatas) - 75;
o Baldai ir biuro iranga (baldai ) - 8;
o Baldai ir biuro iranga ( kompiuteriai iriq iranga) - 5;
o Kitas ilgalaikis materialusis turtas (virtuves irangair kitas turtas) - 14.

Atsargos

Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos". Atsargos
pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargq apibrdilimq, pateikt4 8-ajame
VSAFAS ,,Atsargos".

Apskaidiuodamas atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, savikain4 darZelis taiko FIFO
atsargq ikainojimo biid4 ,pirmasis i - pirmas i5".

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti iikinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine
apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose.

Gautinos sumos

Gautinq sumrl apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas
ir isipareigojimai" ir 22-ajame VSAFAS ,,Turto nuvertdjimas".

Pagal tiksl4 darZelio gautinos sumos skirstomos i:o gautinos finansavimo sumos (gautini biudZeto asignavimai);
o gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas ( tevq imokos uZ vaikq maitinim4 ir ugdymo

priemones);
o sukauptos gautinos sumos (sukauptos atostogq rezewo ir sodros imokq s4naudos);
o kitos gautinos sumos.



Pinigai

Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikta pagal l7-ojo VSAFAS ,,Finansinis
turtas ir finansiniai isipareigojimai". Tai sudaro pinigai banko s4skaitose. I$skiriamos atskiros
s4skaitos skirtingos paskirties le5oms registruoti (biudZetine, specialiqjq programq, paramos).

BiudZetiniq le5q banko s4skaitoje apskaitomi darZeliui pervesti valstybes ar savivaldybes
biudZeto asignavimai, kurie naudoj ami pagal patvirtintas s4matas.

Specialiqir4 le5q banko s4skatose apskaitomos pajamos, gautos i5 fiziniq asmenq uZ
teikiamas paslaugas (tevq ina5ai uLmitybqir ugdymo priemones).

Specialiq le5q s4skaitose sukauptas le5as darZelis perveda i savivaldybes s4skait4 ne rediau
kaip kartq per menesi. Pateikus parai5kq, savivaldybe Siuos pinigus grqhina istaigai kaip
specialiosios programos le5as.

Paramos lesq s4skaitoje yra apskaitomos leSos, gautos iS VMI (l,2yo nuo sumokdto GPM)
ir kitq paftrmos davejq.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 2}-ajarne VSAFAS
"Finansavimo sumos". Finansavimo sumos skirstomos i:o finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti, kurios apima ne tik finansavimo sumas

ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei atsargoms isigyti, bet ir finansavimo
sumas, apimandias nemokamai gaut4 arbaui, simbolini atlygi isigyte nepinigini turt4;

o finasavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.
DarZelis apskaito finansavimo sumas, gautas i5 valstybes biudZeto, i5 savivaldybes

biudZeto, i5 Europos Sqiungos ir kitq Saltiniq (l,2yo parama nuo sumoketo GPM ir kitq paramos
davejq).

Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimq le5os), skirtos darZelio veiklai
finansuoti, maZinamos jas pripaZistant finansavimo pajamomis vadovaujantis 20-ojo VSASFAS
,,Finansavimo sumos" nuostatomis.

Finansavimo paj amomis pripaZistama:
. ta finansavimo slrmq ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam turtui ir atsargoms isigyti

dalis, kiek per tq laikotarpi pripa1inta sqnaudq, susujusiq su tuo turtu, t.y. ta dalimi, kiek to
turto nudevima (amortizuojama) ar del kitokiq prieZa5diq nura5oma i s4naudas per
ataskaitini laikotarpi ;

o finansavimo sumq finansiniam turtui, i5skyrus ilgalaikes gautinas sumas, isigyti dalis , lygi
pripa};intai ir apskaitde uZregistruotai to turto nuvertejimo sumai arba kai toks turtas yra
nura5omas;

o ta finansavimo sumq kitoms iSlaidoms kompensuoti dalis, atitinkanti finansuotinq s4naudq,
kurios buvo padarytos per ataskaitini laikotarpi, suma;

. sukauptos finasavimo pajamos.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
sqnaudos.

X'inansiniai isipareigojimai

Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti l7-ajame
VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai", 24 VSAFAS ,,Su darbo santykiais
susijusios iSmokos".
Visi isipareigojimai yra finansinai ir skirstomi ilgalaikius ir trumpalaikius. Trumpalaikiams

isiparei goj imams priskiriama:
o trumpalaikes finansines skolos;
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o pervestinos sumos i biudZetus, fondus ir kitiems subjektams;
o moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;
. kiti trumpalaikiai finasiniai isipareigojimai.

Pajamos

Pajamq apskgitos principai, metodai ir taisykles nustatyti l0-ajame VSAFAS ,,Kitos
pajamos" ir 2}-ajame VSAFAS ,,Finansavimo pajamos:..

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finasavimo pajamos pripaZistamos tuo
padiu laikotarpiu, kai yra aptiriamos su Siomis pajamomis susijusios rqouuior.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansineie ataskaitose t4 ataskaitini
laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t.y. suteikiamos paslaugos ar kt., nepriklausomai nuo pinigq
gavimo momento.

Pajamq r05ys:
o panaudotq finansavimo sumq pajamos;
o paslaugq pardavimo pajamos;
o kitos pajamos.

Registruojant visas su finansavimo pajamq pripapaZinimu susijusias operacijas, jos
detalizuojamos pagal valstybes funkcijas, programas, kurirl vykdymui buvo pripaZintos finasa-vimo
pajamos.

DarZelio pagrindine veikla yra ikimokyklinis ugdymas. Kitas pajamas dafielio sudaro
mokestis tevams uZ ikimokyklinio amZiaus vaikq maitinim4 ir ugdym4.

Sqnaudos

Sqnaudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti I l-ajame VSAFAS ,,Sqnaudos,..
S4naudq, susijusiq su konkrediq turto, finansavimo sumq ir isipareigojimq straipsniq apskaita,
principai nustatyti Siq straipsniq apskaitQ reglamentuoj andiuose vsAFAS.

DarZelis ataskaitiniu laikotarpiu turejo tik pagrindines veiklos s4naudas. Sqnaudos
apskaitoje pipalistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelginat i pinigq isleidimo laik4.
Vadovaujantis Lietuvos respublikos finansq ministro 2008 metq gruodZio e a.iruty-u Nr.lK-43)
,,Del vieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybds 24-ojo standarto ,,Su darbo santykiais
susijusios i5mokos" darbuotojq nepanaudotos kasmetines atostogos ir socialinio draudimo sqnaudos
perskaidiuoj amos ir pripaZistamos s4naudomis kiekvien4 menesi.

Apskaitos klaidq taisymas

Apskaitos klaidq taisymo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos,
apskaitinitl iverdiq keitimas ir klaidq taisymas. Ataskaitiniu laikotarpiu gali boti pastebetos
apskaitos klaidos, padarytos praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos
klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka individualiai arba kartu su kitq to ataikaitinio
laikotarpio klaidq vertinemis i5rai5komis yra didesne nei lYo per praejusius finansinius metus gautq
finansavimo sumq vertes.



III SKYRIUS
PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (pastaba p03, priedas p3)

DarZelio nematerialiojo turto (progamines irangos) isigijimo verte yra - 1726,92 Eur.
Sukauptas iki ataskaitinio laikotarpio pradZios nematerialio3o-turio nusidevejimas sudard 1726,92
Eur. Visas nematerialusis turtas yra nusidevejgs, bet dar naudojamas flkineje u!*to3".

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba p04, priedas p4)

DarZelio ilgalaikio materialiojo turto isigijimo verte yra 465691,82 Eur. Per ataskaitini
laikotarpi isigyta ilgalaikio materialiojo turto, kurio verte - 761-3,63 Eur, nurasyta nusidevejusio ir
netinkamo naudoti turto, kurio isigijimo verte 317l,16 Eur. Sukauptas iki ataskaitinio laikitarpio
pradZios ilgalaikio turto nusidevejimas sudare 290612,29 Eur. Per ataskaitini laikotarpi
priskaidiuota 8397,32 Eur nusidevejimo. Palyginti su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ilgalaikio
materialiojo turto likutine verte sumaZejo 0,46 proc.

Ilgalaikio materialiojo turto nwertejimo poZymiq per ataskaitini laikotarpi nenustaerta.
Ilgalaikis turtas, kurio isigijimo savikaina 24068,56 Eur, yra visi5kai nusidevejEr, t.t dar vis
naudojamas tikineje veikloje.

3. Atsargos (pastaba P08, priedas p8)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darZelis turejo atsargq, kuriq verte - l524,ll Eur. IS jq
sudare:

o \daisto produktai - 853,52 Eur. Palyginti su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu, maisto
atsargq likutine verte sumaZejo 10,4 proc. del didesnio maisto atsargq sunaudojimo ataskaitinio
laikotarpio pabaigoj e.

o fJgdymo le5q iikines medZiagos - 1344,87 Etx. Palyginti su praejusiu laikotarpiu,
atsargr; likutine verte sumaZejo 50 proc. del didesnio atsargq sunaudojimo ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje.

o 4.I5ankstiniai mokdjimai (pastaba p09, priedas p9)

. I5ankstiniq mokejimq suma - 68,23 Eur - avansu sumoketa tiekejams uZ prekes.

5. Sukauptos gautinos sumos (pastaba PlO, priedas p10)

o Sukauptos gautinos sumos - 68149,91 Eur, i5 jr4: 3906,42 Etx sukauptos gautinos
sumos i5 iZdo apmoketi uZ prekes ir suteiktas paslaugas, ui, mityb1 286,35 Eur, apskaidiuotos
darbuotojq nepanaudotos kasmetines atostogos ir socialinio draudimo imokos 46493,93 Etn,
ilgalaikiai atidejiniai - 17463,21Eur. Palyginti su praejusiu laikotarpiu, sukauptos gautinos sumos
padidejo 18,8 proc. del didesnes priskaidiuotos sumos darbuotojams uZ sukauptas nepanaudotas
atostogas ir ilgalaikius atidej inius.

o Qautinos sumos uZ suteiktas paslaugas 3854,62 Eur, tai tevq inaSai tZ mityb4 ir
ugdymo priemones. Palyginti su praejusiu laikotarpiu, gautinos sumos uZ suteiktas pasiaugas
sumaZejo 37,7 proc. del karantino laikotarpiu priskaidiuotq maZesniq imokq uZ suteiktas paslaugas.

6. Pinigai ir pinigg ekvivalentai (pastaba Pll, priedas pll)

Pinigq likutis banko s4skaitose, palyginti su praejusiu laikotarpiu, sumaZej o 2166,12Eur



del ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumaZejusiq pinigq likudiq uZ gautq parumqt ir teikiamas
paslaugas.

7. F'inansavimo sumos (pastaba P12, priedas P12)

DarZelis gauna finansavimo sumas i5 valstybes biudZeto pedagoginiq darbuotojq darbo
uZmokesdiui, jrl soc. draudimo imokoms, ugdymo priemonems, pedagogq kvalifikacijos kelimui.
Savivaldybes biudZeto le5os skiriamos techninio personalo darbo uZmokesdiui ir soc.draudimo

imokoms, komunalinems paslaugoms bei prekems ir paslaugoms apmoketi.
Per ataskaitini laikotarpi i5 valstybes biudZeto buvo gauta 300320,00 Eur kitoms

i5laidoms ir nepiniginiam turtui isigyti.
2020 metais buvo panaudota 300857,33 Eur finansavimo sumq i5 valstybes biudZeto.

Palyginti su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu, panaudota finansavimo sumq i5 valstybes biudZeto
23,48 proc. daugiau del padidejusiq pedagoginio personalo darbo uZmokesdio ir soc.draudimo
s4naudq.

Per ataskaitini laikotarpi i5 savivaldybes biudZeto buvo gauta 377544,05 Eur darbuotojq
darbo uZmokesdiui, socialinio draudimo imokoms, ilgalaikiam turtui, prekiq, komunaliniq, ry5iq ir
kitq paslaugq i5laidoms kompensuoti.

2020 metais buvo panaudota 378269,74 Eur finansavimo sumq i5 savivaldybes biudZeto.
Palyginti su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu, panaudota finansavimo sumq i5 savivaldybes
biudZeto 16,67 proc. daugiau del padidejusiq darbuotojq darbo uZmokesdio ir soc.draudimo
s4naudq.

Per 2020 metus darZelis negavo finansavimo sumq i5 Europos strukt[riniq fondq.
2020 metus darZelis gavo 4587 ,29 El.tr i5 kitq Saltiniq, tai: I 5 I 9,04 Eur 1,2 proc. gyventojq

pajamq mokesdiq paratrra,15,87 Eur apsaugos priemones i5 Elektrenq savivaldybes administracijos,
maisto pararta -1691,55 E.ur AB,,Zemaitijos pienas'o ir 1360,83 Eur UAB,,Vaisiai Jums". Palyginti
su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu, gauta finansavimo i5 kitq Saltiniq 40 proc. maliau.

8. Trumpalaikiai isipareigojimai (pastaba Pl7, priedas P17)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darlelis i5 viso turejo 52274,39 Eur trumpalaikiq

isipareigojimq. Tai:
o tiekejams uZ prekes ir paslaugas 5780,46 Eur. Tai skola yra uZ komunalines ir kitas

paslaugas (Sildym4, vandens tiekim4, elektros energij4) 3965,37 Eur, uZ maisto produktus 1815,09

Eur. Palyginti su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu, isiskolinimai tiekejams uZ prekes ir paslaugas

sumaZejo 27,5 proc. del karantino laikotarpiu maZesnio maisto atsargq sunaudojimo.
o kitq trumpalaikiq isipareigojimq likuti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare

apskaidiuotos darbuotojq nepanaudotos kasmetines atostogos 45829,40 Eur bei socialinio draudimo

[mokos nuo priskaidiuotq atostoginiq 664,53 Eur. Palyginti su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu,
sukauptq atostoginiq suma ir socialinio draudimo imokos padidejo 31,6 proc. del ataskaitiniu
laikotarpiu padidej usio darbuotoj q darbo uZmokesdio.

9. Ilgalaikiai isipareigojimai (pastaba P15, priedas P15)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darZelis turdjol7463,2l Err ilgalaikiq isipareigojimq.Tai
apskaidiuoti ir uZregistruoti ilgalaikiai atidejiniai darbuotojq iSeitinems i5mokoms moketi, kurie

istatymq tvarka pasiekia nustatyt4 senatvds pensijos amLir4 ir igija teisg i vis4 senatves pensijq

dirbant Sioj e istaigoj e.



10. Grynasis turtas (pastaba P18, priedas P18)

Grynojo turto likuti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare pervir5is 16340,42 Eur. Tai
sudare 19807,52 Eur praejusio ataskaitinio laikotarpio pervir5is ir 3467,10 Eur ataskaitinio
laikotarpio deficitas.

11. Kitos pajamos (pastaba P21, priedas P21)

Per ataskaitini laikotarpi darZeli lanke 224 vaikai. Buvo apskaidiuotos pagrindines
veiklos kitos pajamos uZ suteiktas paslaugas 52416,30 Eur. Palyginti su praejusiu ataskaitiniu
laikotarpiu, pajamos uZ suteiktas paslaugas sumaZejo 27,8 proc. del karantino laikotarpiu
sumaZejusiq priskaidiuotq mokesdiq uZ suteiktas paslaugas.

12. S4naudos (pastabaP02, priedas P2)

Per ataskaitini laikotarpi buvo apskaidiuota 753703,26 Eur pagrindines veiklos s4naudq.
DidZiausi4 itak4 turejo ataskaitiniais metais padidejusios darbo uZmokesdio, soc.draudimo irA.- 1 sunaudotq atsargq s4naudos. Palyginti su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pagrindines veiklos
s4naudos padidejo 13,13 proc.

Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos padidejo 18,99 proc. del ataskaitiniais
metais padidejusio darbuotoj q darbo uZmokesdio.

r*unti,lillf-'31ffi f ;:'#,H'tr};13-TJtxx?r,ffi 
"im:unurasvmassumazejo10'36proc'der

13. Panauda

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal panaudos sutartis darZelis turi turto, kurio verte -
369,36 Etx. Tai valstybei nuosavybes teise priklausantis ir Siuo metu Svietimo ir mokslo
ministerij os patikej imo teise valdomas ne5ioj amas kompiuteris.
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