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AISKINAMASIS RASTAS
PRIE 2014 METU FINANSINIU ATASKAITU

2015 rn" SAUSIO 3I d.

1. BENDROJI DALIS

1. IREGISTRAVTMO DATA.

Kauno lopselis darZelis NAMINUKAS iregistruotas 1995 m. balandzio 07 d. ASigalio g 39Kaune (istaigos kodas 191641586)" Juridinis asmuo* turintis sQskaitas urnr.e ir antspaudE su savopavadinimu.

Kauno lopselis darZelis NAMINUKAS yra savivaldybes biudZetine [staiga" Steigejas Kaunomiesto savivaldybe-' Nuo isteigimo datos vykdor"or 
-fugrindines 

veiklos pob[dis - ikimokyklinisugdymas (EVRK 851010)

Kauno lopselis darzelis NAMINUKAS vykdo nuostatuose nustaty.tas funkcijas"
Kauno lopselyje darLelyje NAMINUKAS yra 9 grupig t.sk" 2 priesmokyklines, viso lankol74vaikat" Dirba 49 darbuotojai,

2. FINANSINIAI METAI.
Kauno lopselio darZelio NAMINUKAS finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasigruodZio 31 d.

Kauno lopselio darZelio NAMINUKAS finansines ataskaitos teikiamos uZ pilnus 2014biudZetinius metus,

Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys iSreiksti Lietuvos Respublikos piniginiaisvienetais - litais"

3. INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUS IR KITUSSUBJEKTUS FILIALUS.
Kauno lopselis darZelis NAMINUKAS kontroliuojamg asocijuotq ar kitaip administruojamr+subjektq neturi.

4. INFORMACIJA APIE ISTAIGOS FILIALUS AR STRUKTURINIUS PADALINIUSKauno lopselis darZelis NAMINUKAS filialq ar strukturiniq vienetq neturi.



5. SVARBIOS SALYGOS, KIIRIOMIS VEIKIA ISTAIGA IR KURIOS GALI
PAVETKTT TOLESN4 trSTArGOS VETKLA

Kauno iopSelis darZelis NAh4INUKAS savaranki5kas nuo 1995 m. balandZio 1 d.
Sudetingejant ekonominei situacijai Lietuvoie, daugeliui Seirnq i5vaZiuojant ii Lietuvos tai
turi [takos vaikq skaidiaus nepastovumui lop5elyje dar2elyje, tevq mokumui, daugeja
lengvatq, del maZas pajamas, turindiq tevq skaidiaus.

II" APSKAITOS POLITIKA

APSKAXTOS PAGRINDAS.

Kauno lopSelio darZelio NAMINUKAS finansiniq ataskaitrl rinkinys parengtas
vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kaip tai nustatyta Vie5ojo sektoriaus atskaitorny:bes
istatymo 21 straipsnio 6 dalyje"

Ataskaitq straipsniq kurie neatitiktq vSAFAS reikalavimq nera.

Kauno lop5elio darZelio NAMINUKAS apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudetine
dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas 2010 metq sausio 4 dienq.

Jei nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, lopSelis darZelis NAMINUKAS vadovaujasi
bendraisiais apskaitos principais, nustatytas l-ajame VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio
pateikimas"

Apskaitos dokumentai sura5omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.

Apskaitos klaidos yra taisomos, jei jos buvo pastebetos praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq
finansiniese ataskaitose . Apskaitos klaida laikoma esmind , jei jos vertine iSiaiska
individualiai arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis iSraiskomis yra
didesne nei 0,1 Yo per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes . per
2014 metus esminio klaidq taisymo lopSelio-darl.elio ,,Naminukas" apskaitoje nebuvo

Per 2014 metus finansinius metus apkaitos politikos keitimq nebuvo.

Atskirq apskaitos objektq (materialiojo, nemateralioio ir finansinio turto, atsargg pinigq,
[sipareigojimq, nemokamai gauto turto, atidejiniq, nuomos, finansines nuomor Olii"gol,
pajamq ir sqnaudr$ apskaitos principai, ivertinimo bldai ir metodai nustatyti atitinkamq
obj ekt4 reglamentuoj andio se [staigos apskaitos politikos skyriuo se 

"

Pajamos istaigoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y" apskaitoje jos
registruojamos tada, kai uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq gavimq. Pajamos [vertinamostikr4ja verte' Pajamos skirstomos I grupes: pagindines veiktos pu;urror, kitos veiklos
pajamos, finansines ir investicines veiklos pajamos.

Sqnaudos apskaitoje pripaZ[stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelglanii pinigq
gavimo momentq. Jos apskaitoje [vertinamos tikrqja verte. S4naudos skirstomos i grupes:
pagrindines veiklos s4naudos, kitos veikos s4naudos, hnansinds ir investicines veittos
sqnaudos.



MINIMALIOS .{PSKAITOS POLITIKOS NUOSTATOS .

Nematerialus turtas yra pripaListamas, jei atitinka 13 VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Pirminio pripaZinimo metu apskaiioje
registruojamas [sigijimo savikaina, iSankstiniai mokejimai registruojarni nematerialiojo turto
s4skaitose.

Nematerialiojo turto naudingo tamavimo laikas yra ribotas. Finansinese ataskaitose [staigos
turimas nematerialusis turtas, kuriam patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vise nusratytq
turto naudingo tarnavimo laikq (pagal Kauno m. savivaldybes administracijos direktoriaus
2009 m gruodZio 31 d. isakym4 Nr.A-4907) tiesiogiai proporcingu rnetodu.

Ilgalaikis materialus turtas pripaZistamas ir registruojarnas apskaitoje jei .jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto s4vokq ir VSAFAS nustatytos pripaZinimo kriierijus" Skirstomas
i pagrindines grupes nustatl'tas VSAFAS" Pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruojamas [sigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nwodyta
ministerijos tvarkos apra5e.I5ankstiniai mokejimai uZ ilgalaiki materialqji turtE apskaittje
registruojami materialiojo turto sqskaitose. Finansinese ataskaitose rodomas isigijimo
savikaina, atemus sukauptq nusidevej imo ir nuvertej imo sum4.

Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji vertd yra nuosekliai paskirstoma per visq turto
naudingo tarnavimo laikq skaidiuojama taikant tiesiogiai proporcing4 metod4 pagal
konkredius nusidevejimo normatyvus ( Kauno m. savivaldybes administracijos direktoriaus
2009 m gruodZio 31 d. fsakymq Nr.A-4907)

Atsargos pirminio pripaZinimo metu ir sudarant finansines ataskaitas - fvertinamos [sigijimo
savikaina, sunaudotq atsargq nuraSymas teikiant paslaugas [vertinamas FIFO metodu" Frie
atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius" Atiduoto naudoti nkinio
inventoriaus verte i5 karto [traukiama I sqnaudas" Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine
apskaita vidaus kontroles tikslais tvarkoma nebalansineje sqskaitoje" prie atsargq
priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius.
Atiduoto naudoti inventoriaus vert6 i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus
kiekine (ir vertine) apskaita turi blti tvarkoma nebalansinese s4skaitose BiudZetiniq istaigq
atSargq apskaitos tvarkos apraSe nustatyta tvarka.
AtsiZvelgiant i tai, kad Kauno lopielis-darZelis ,,NAMINUKAS.. nera nutargs parduoti
ilgalaikio materialaus turto ir (ar) biologinio turto (nes tokio neturi), todel pardavimui skirto
ilgalaikio materialaus turto [staiga ir neturi.

Finansinio turto lopSelis darZelis NAMINUKAS neruri.

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu [vertinamos [sigijimo savikaina.

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20 -jame VSAFAS ,, Finansavimo
sumos" nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos gaunamos i5 Valstybes biudZeto ir iS
Savivaldybes biudZeto skirtos nuostatuose numatytiems tikslams siekti ir funkcijoms atlikti
bei vykdomoms programoms [gyvendinti. Pagal paskirt[ skirstomos i finansavimo sumas
nepiniginiam turtui [sigyti ir kitoms ataskaitinio laikotarpio i5laidoms kompensuoti.

Gautos(gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZ[stamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.



Finansiniai [sipareigojimai istaigos apskaitoje yra skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius
[sipareigojimus. Ilgalaikis finansinis [sipareigojimas finansinis isipareigojimas, kur[
privaloma ivykdyti ne anksdiau kaip po 12 menesiq, skaidiuojant nuo paskutines einamojo
ataskaitinio laikotarpio dienos.

Trumpalaikis finansinis isipareigojimas - finansinis isipareigojimas, kuri privalorna ivykdlai
per 12 menesiq, skaidiuojant nuo paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpio dienns.
Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos,
nustatytos isipareigojimui atsirasti, ir istaiga prisiima isipareigojim4 sumoketi pinigus ar
atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Lop5elis darZelis NAMINUKAS turi tik trumpalaikiq finansiniq fsipareigojimq kuriuos
apskaitoj e registruoj a 69 s4skaito.ie"

III. AISKINAMOJO NASTO T'ASTABOS

Pastabose yra aptariamos finansines blkles ataskaitoje pateikiamos sumos"

Kauno lopSelis darZelis NAMINUKAS turi apskaitoje uZregistruot4:

nematerialq turtq (NT)- 2010 m. i5 UAB ,,Progra" [sigijo buhalterines apskaitos sisterna

,,Progra-Apskaita" ir iS UAB ,,Proringas" apskaitos programos ,.Pragma" apskaitos meidul[.

ilgalaiki materialqji turt4 GMT)- suskirstytq i grupes,
tarnavimo laikas

l.Pastatai
2.Kiti statiniai
3"Kompiuterine iranga
4.Kitos ma5inos ir [renginiai
5.Baldai

kurioms nustatytas naudingo

90 metq
5 metai
3 metai
2 metai
3 metai

Informacija apie IMT balansines vertds pasikeitim4 pateikta vadovaujantis 12 VSAFAS
Pastaba nr. P04

Ilgalaikis materialusis turtas nuraSomas iS 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.

Kauno lop5elis darZelis NAMINUKAS turi ilgalaikio materialiojo turto (lMT) ir
nematerialiojo turto (NT), kuris yra visi5kai nuddvetas, tadiau vis dar naudojamas veikloje, pateikiami
IMT ir NT daiktai ir jq isigijimo verte:



i
I

I

I

ll1 IMT

TURTAS ESANTIS APSKAITOJE.
NUSIDEVE.IES

TVORA

$4LIq{yI!

SeLrcnrvrs

lsigijimo
data VERTE

1003 I 985 578 I

2 IMT 1002 I 985 7741

., IMT l00 r 198_s 28008

4 IMT PAVESINE

PAVESINE

101 S toa<

5 IMT 1016 l 98s 561

6 IMT PAVESINE 1011 I 98s
I

7 IMT PAVESINE 1018 I 985 7 563

8 IMT PAVESTNE 1019 I 985 7563

I IMT PAVESINE

Kompiuteris su monitorium

1 020

400 1

1 985

2003

7 561

l0 IMT
I

I

lt IMT PIANINAS RYGA 13/801 1 t 985 og5

12 IMT SKAITIKLIS SII-UUOS ROn6 I OO(

l3 IMT KOPIJAVIMO APARATAS 4002 2004

14 IMT SKALBIMO MASTNA 8027 I 985

l

12,R4 l

l5 IMT SKALBIMO MASINA 8028 I 98s

I

I

t
't 1QA I

l6 IMT
Kompiuteris su iranga 4003 )ooa Anfi

t1 IMT
Projekcinis aparatas Beng 4004

l8 IMT
Kompiutelis Dell. Inspir al.l 521 4005 2008 4000 i

l9 IMT
Kompiuteris Acex.LXAJS0X I 0.7 4006 ?00R

20 IMT SKALBIMO MASTNA 8004 1997 2395

Ilgalaikio turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai. uZstatyto turto, isigytopatikejimo teise ar pagal panaudos sutart[ - nera

Turto kuris nebenaudojamas iprastineje veikloje ir laikomas tiktai pajamoms iS nuomos -

Turto isigyo pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis * ndra.

nera.



Turto pergrupavimo iS vienos grupes i kitq ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

IMTpriskirto prie Zemes, kilnojamqjq ar nekilnojamqiq kultflros vertybiq - neturime.

IMT perduoto Turto bankui neturime.

Kauno lopSelis darZelis NAMINUKAS
ilgalaikio finansinio tufio - neturi"
biologinio turto - neturi

Balansines atsargq vertes. pagal naudojamas atsargq grupes, pasikeitimas, per ataskaitini
laikotarpi pateiktas vadovaujantis 8 VSAFAS Fastaba nr.F08
t.y. pirktos medZiagos, Zaliavos, ukinis inventorius ir maisto produktai, kurie sunaudoti veikloje"

Atsargq , kuriq vertd buvo sumaZinta, atsargq esandiq pas treciuosius asmenis arba laikomrl
parduoti -neturime"

Informacija apie i5ankstinius mokejimus pateikiama vadovaujantis 6 VSAFAS Pastaba
nr.P09 T"y apmokejimas uZ prenumeratq"

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama vadovaujantis 17 VSAFAS
Pastaba nr.Pl0 t.y.gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas ir sukauptos gautinos sumos.

Infbrmacija apie finansavimo sumas pagal Saltini" tikslinE paskirti ir jq pokydius pateikiama
vadovaujantis 20 VSAFAS Pastaba nr.P12 ir Pastaba nr.Pl2a t.y visos gautos ir panaudotos
finansavimo sumos

Atidejiniq. garantijU, paskolq Kauno lop5elis darZelis NAMINUIiAS - neturi. aiSkinamo3o
raSto priedu pagal VSAFAS nepildome.

Nuomojamo, numatomo nuomoti turto * neturime. finansiniq investicijq - nebuvo"
Kauno lop5elis darZelis NAMINUKAS - rezervq neformuoja.
Informacija apie kitas pajamas pateikiama vadovaujantis l0 VSAFAS Pastaba nr. P21

t.y priskaityti tevq ina5ai, gautos pajamos uZ patalpq numE.

Informacija apie finansines investicines veiklos pajamas pateikiama vadovaujantis 6
VSAFAS Pastaba nr.P23

I,nformacija pagal veiklos segmentus pateikiama vadovaujantis 25 VSAFAS Pastaba nr.P2
t.y.pagrindines veikos s4naudos ir pagrindines veiklos pinigq srautai.

Il galaikiq finansiniq isiparei goj imq lopSelis darZeli s NAMINUKA S neturi,
Informacija apie finansinius isipareigojimus vadovaujantis 17 VSAFAS pateikiarna

Pastaba nr.P24 t.y. [sipareigojimas nacionaline valiuta

Inforrnacija apie moketinas sumas pateikiama vadovaujantis l7 VSAFAS Pastaba nr.Pl7
t.y. tiekejams moketinos sumos, sukauptos atostoginirtr sqnaudos ir kiti trumpalaikiai

isipareigojimai.

Kauno lopSelis darZelis NAMINUKAS visus atsiskaitymus su tiekejais atlieka tik
nacionaline valiuta - litais, uZsienio valiutos apskaitoje neturi" Visi atsiskaitymai atliekami per
atsiskaitom4j 4 s4skaitq banke-pavedimai s.



Informacija apie turimus pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikiama vadovaujantis 17
VSAFAS Pastaba nr.Pll

t"y.likutis banko sqskaitose

Operacijq grynais pinigais neatliekame.

2014 metq ai5kinamojo ra5to priedai, kuriuose nera pateikiama informacija, nes [kines
operacijos vadovaujantis atitinkamais VSAFAS nebuvo vykdomos, prie aiSkinamojo raSto formos
nepildomos.

Direktore Laimute MaruSauskiene

Vyr""buhaltere Marina Steponavidiene


