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2 Apskaitos politika

1 Finansini� ataskait� forma

Kauno lopšelio darželio VARPELIS finansini� ataskait� rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kaip tai 

nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomyb�s �statymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Ataskait� straipsni�, kurie neatitikt� VSAFAS reikalavim� n�ra.

Kauno lopšelio darželio VARPELIS apskaitos politika yra apskaitos vadovo sud�tin� dalis, apskaitos vadovas parengtas ir 

patvirtintas 2010 met� sausio 4 dien�.

Jei n�ra konkretaus VSAFAS reikalavimo, lopšelis darželis VARPELIS vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytas 

1-ajame VSAFAS „Finansini� ataskait� rinkinio pateikimas“

2 Finansini� ataskait� valiuta

Finansini� ataskait� valiuta-euras

3 Nematerialusis turtas

Nematerialus turtas yra pripaž�stamas, jei atitinka 13 VSAFAS pateikt� s�vok� ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas �sigijimo savikaina, išankstiniai mok�jimai registruojami nematerialiojo 

turto s�skaitose. 

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansin�se ataskaitose �staigos turimas nematerialusis turtas, 

kuriam patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

� �1.Programin� �ranga, jos licencijos ir technin� dokumentacija1 m.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vert� yra nuosekliai paskirstoma per vis� nustatyt� turto naudingo tarnavimo laik� (pagal 

Kauno m. savivaldyb�s administracijos direktoriaus 2009 m gruodžio 31 d. �sakym�  Nr.A-4907) tiesiogiai proporcingu metodu. 
4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialus turtas  pripaž�stamas ir registruojamas apskaitoje jei jis attinka ilgalaikio materialiojo turto s�vok� ir 

VSAFAS nustatytos pripažinimo kriterijus. Skirstomas � pagrindines grupes nustatytas VSAFAS. Pirminio pripažinimo 

momentu apskaitoje registruojamas �sigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ministerijos 

tvarkos apraše.Išankstiniai mok�jimai už ilgalaik� material�j� turt� apskaitoje registruojami materialiojo turto s�skaitose. 

Finansin�se ataskaitose rodomas �sigijimo savikaina, at�mus sukaupt� nusid�v�jimo ir nuvert�jimo sum�.

Ilgalaikio materialiojo turto nud�vimoji vert� yra nuosekliai paskirstoma per vis� turto naudingo tarnavimo laik�, skai�iuojama 

taikant tiesiogiai proporcing� metod� pagal konkre�ius nusid�v�jimo normatyvus ( Kauno m. savivaldyb�s administracijos 

direktoriaus 2009 m gruodžio 31 d. �sakym�  Nr.A-4907) 

5 Biologinis turtas

Biologinio turto neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai �sipareigojimai

Finansinio turto lopšelis darželis VARPELIS  neturi.

7 Atsargos

Atsargos  pirminio pripažinimo metu ir sudarant finansines ataskaitas - �vertinamos �sigijimo savikaina, sunaudot� atsarg�

nurašymas teikiant paslaugas �vertinamas FIFO metodu. Prie atsarg� priskiriamas neatiduotas naudoti �kinis inventorius. 

Atiduoto naudoti �kinio inventoriaus vert� iš karto �traukiama � s�naudas. Naudojamo inventoriaus kiekin� ir vertin� apskaita 

vidaus kontrol�s tikslais tvarkoma nebalansin�je s�skaitoje. Prie atsarg� priskiriamas neatiduotas naudoti �kinis inventorius. 

Atiduoto naudoti inventoriaus vert� iš karto �traukiama � s�naudas. Naudojamo inventoriaus kiekin� (ir vertin�) apskaita turi b�ti 

tvarkoma nebalansin�se s�skaitose Biudžetini� �staig� atsarg� apskaitos tvarkos apraše nustatyta tvarka. 

Atsižvelgiant � tai, kad Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“ n�ra nutar�s parduoti ilgalaikio materialaus turto ir (ar) biologinio 

turto (nes tokio neturi), tod�l pardavimui skirto ilgalaikio materialaus turto �staiga ir neturi.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaž�stamos, kai atitinka 20 –jame VSAFAS „ Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo 

sumos gaunamos iš Valstyb�s biudžeto ir iš Savivaldyb�s biudžeto skirtos nuostatuose numatytiems tikslams siekti ir 

funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms �gyvendinti. Pagal paskirt� skirstomos � finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

�sigyti ir kitoms ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

Gautos(gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba j� dalis pripaž�stamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais 

padaromos su finansavimo sumomis susijusios s�naudos.

Finansiniai �sipareigojimai �staigos apskaitoje yra skirstomi � ilgalaikius ir trumpalaikius �sipareigojimus. Ilgalaikis finansinis 

�sipareigojimas – finansinis �sipareigojimas, kur� privaloma �vykdyti ne anks�iau kaip po 12 m�nesi�, skai�iuojant nuo 

paskutin�s einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. 

9 Atid�jiniai

Atid�jini� neturi

10 Nuoma, finansin� nuoma (lizingas)

Finansin�s nuomos sutar�i� -neturi

11 Segmentai

Segmentai-informacija grupuojama naudojant tik vien� segment�-švietimas.

12 Mokes�i� ir socialini� �mok� pajamos

Pajamos �staigoje pripaž�stamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, 

neatsižvelgiant � pinig� gavim�.

Pajamos �vertinamos tikr�ja verte.

Pajamos skirstomos � grupes: pagrindin�s veiklos pajamos, tai yra pajamos už vaik� išlaikym� �staigoje, gaunamos iš ugdytini�

t�v�, glob�j�
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13 Kitos pajamos

Kitos veiklos pajamos, tai yra pajamos už sporto sal�s nuom� pagal sudarytas sutartis iišrašant nuomininkams s�skaitas.

14 S�naudos

S�naudos apskaitoje pripaž�stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos 

su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant � pinig� gavimo moment�. Jos apskaitoje �vertinamos tikr�ja verte.

S�naudos skirstomos � grupes: 

pagrindin�s veiklos s�naudos- tai yra visos �staigoje patiriamos s�naudos išskyrus finansin�s veiklos s�naudas, o finansin�s 

veiklos s�naudos- tai yra baudos ir delspinigiai priskaityti per ataskaitin� laikotarp�.

15 Valstyb�s skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Skolinimosi išlaid� neturi.

16 Operacijos užsienio valiuta

Operacij� užsienio valiuta neatlieka.

17 Straipsni� tarpusavio užskaitos

Straipsni� tarpusavio užskait� nebuvo

18 Kiti apskaitos principai

Pastabose yra aptariamos finansin�s b�kl�s ataskaitoje pateikiamos sumos

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir pra�jusio ataskaitinio laikotarpio finansin�se ataskaitose 

atitinkamos informacijos n�ra, t. y. finansini� ataskait� straipsni� sumos lygios nuliui.


