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I. BENDROJI DALIS

1. fstaiga yra vie5asis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomql4 s4skait4 AB ,,Swedbank"

banke ir herbini antspaud4. Buveines adresas: Dainq g.ll, Siauliai, istaigos kodas - 190529123.

2. Siauliq lop5elis-darLelis ,,Ziogelis" (toliau - lstaiga) biudZetine istaiga, finansuojama i5

Siauliq miesto savivaldybes biudZeto, i5 Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto ir kitq Saltiniq.

3. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija yra Siauliq miesto savivaldybe,

kuri koordinuoja istaigos veikl4, tvirtina ir keidia teises aktq nustatyta tvarka istaigos nuostatus, priima

sprendimus del pakeitimq, sprendZia kitus istatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Subjekto ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius yra 64, ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 55 etatai. fstaigoje veikia 13 ikimokyklinio ugdymo grupiq. [staiga

vykdo Svietimo prieinamumo ir kokybes uZtikrinimo program4. Pagrindine istaigos funkcija -
ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas. Taip pat istaiga vykdo priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdym4,

kultUrini, sportini Svietim4, teikia maitinimo paslaugas.

5. Kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq lop5elis-darZelis neturi.

6. [staigos finansines ataskaitos teikiamos uZ pilnus 2017 biudLetinius metus.

7. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reikSti Lietuvos Respublikos piniginiais

vienetais - eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Siauliq lop5elio-darZelio ,,Liogelis" buhalterine apskaita tvarkoma vadovaujantis LR

teises aktais: Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu, buhalterines apskaitos istatymu ir kt.

Parengta finansine atskaitomybe atitinka VSAFAS, kaip nurodyta Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatymo 2t straipsnio 6 dalyje.

9. |staiga, tvarkydama buhalterinE apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi

Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka bei

apskaitos vadovu, kuris patvirtintas 2013 metq birZelio 17 isakymu Nr. V-58.



Apskaitos politika uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitikrq kiekvieno taikytino

VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, istaiga vadovaujasi bendraisiais

apskaitos principais, nustatytais l-ajame VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas".

[staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis

sutampa su kalendoriniu ketvirdiu. Apskaitai tvarlqrti naudojama buhalterine programa,,Progra", kuri

pritaikyta apskaitai warkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

10. Nematerialus turtas. Nematerialusis turtas yra pripaZlstamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS

pateikt4 s4vok4 ir nematerialiajam turtui nustat5rtus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo

metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo savikaina. Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra

nuosekliai paskirstoma per vis4 nustaqftA turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu pagal

konkredius ilgalaikio turto nusidevej imo normatyvus.

l L Materialus turtas. Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei
jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatlrtus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo

kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobiid! skirstomas i pagrindines grupes, nustatSrtas VSAFAS.

[siglrtas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas isigijimo

savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto naudingo

tarnavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusiddvdjimas pradedamas skaidiuoti nuo kito m6nesio,

kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos, taikant tiesiogiai proporcing4 metod4 pagal konkredius

ilgalaikio turto nusidevej imo normat5rvus.

12. Atsargos. Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustat5rti 8-ajame vie5ojo sektoriaus apskaitos

ir finansines atskaitomybes standarte ,,Atsargos"(toliau - 8-asis VSAFAS). Pirminio pripaZinimo metu atsargos

ivertinamos lsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Kai atsargos parduodamos ar perduodamos, jq balansine verte

pripaZlstama s4naudomis to laikotarpio, kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos. Atiduoto naudoti inventoriaus

verte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita tvarkoma nebalansinese

s4skaitose.

13. Pinigai ir pinigq ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai banko s4skaitose.

14. Finansqvimo sumos. Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS

nustat5rtus kriterijus. Finansavimo sumos - lstaigos i5 valstybes biudZeto, Europos Sqjungos (finansine parama),

uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq bei i5 kitq Saltinirl gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas

lstaigos nuostatuose nustat5rtiems tikslams ir programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir istaigos

gautus arba gautinus pinigus bei kitas l65as iSlaidoms kompensuoti ir paramos bodu gaut4 turt4. Finansavimo

sumos pagal paskirti skirstomos i: finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti ir finansavimo sumas kitoms

i5laidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos

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

' i,5. lsipareigojimar. Finansiniq lsipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustat5rti

vadovaujantis l7-ajame VSAFAS, l8-ajame vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybds standarte

[sipareigoj imai skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.



16. Pajamos. Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles apskaitos politikoje nusta[ti

vadovaujantis 10-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos" (toliau l0-asis VSAFAS) ir 2}-ajame VSAFAS nustat5rta

tvarka. Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu,

kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos. Registruojant visas su finansavimo pajamq

pripaZinimu susijusias operacijas, bltina nurodyti, kokios valstybes funkcijos ir kurios programos vykdymui

buvo pripaZintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojandius poZymius. Pajamos registruojamos

apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kuriyra uZdirbamos, t.y. kuri suteikiamos

paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.

17. Sqnaudos. Sqnaudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustat5rti 11-ajame vie5ojo

sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standarte,,S4naudos" (toliau - ll-asis VSAFAS). S4naudq,

susijusiq su konkrediq turto, finansavimo sumq ir lsipareigojimq straipsniq apskaita, principai nustat5rti Siq

straipsnirl apskait4 reglamentuojandiuose VSAFAS. S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir
palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos,

neatsiZvelgiant i pinigq i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarp! padarytq i5laidq nelmanoma

tiesiogiai susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos sqnaudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

18. Segmentai.Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai

nustafti 25-ajame vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standarte ,,Segmentai", (toliau - 25-

asis VSAFAS). [staiga turi tvarkyti apskaitos veikl4 pagal segmentus. Segmentai - lstaigos veiklos dalis,

apimanti vienos valstybes funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq biudZetq pajamq

ir i5laidq klasifikacijoje, atlikim4. {staigos veikla priskiriama vienam segmentui - Svietimui.

III. AISKINAMOJO NASTO PASTABOS

PO4 ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

19. Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto pripalinimo kriterijus, nurodltus 12 VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis
turtas'.. Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas materialusis turtas, atitinkantis visus Siuos kriterijus:

1.1. skirtas tam tikroms istaigos savaranki5koms funkcijoms atlikti: prekems

gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams;

1.2. numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus arba daugiau negu vien4 veiklos
cikl4;

1.3. jo isigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne maZesnd uZ minimali4 vertg;

1.4. pagristai tiketina, kad istaiga busimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus

ekonomines naudos;

1.5. galima patikimai nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4;

1.6. istaiga turi teisg tuo turtu disponuoti ir jikontroliuoti;



Minimali vert6, nuo kurios turtas pripaZistamas ilgalaikiu materialiuoju nustatoma pagal

Vyriausybes nustatlt4 minimali4 vieSojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertg.

Minimalios vertds kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kultlros vertybems,

kitoms vertybems ir transporlo priemonems. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas

taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4 pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo

normatyvus.

[staigoje yra Sios ilgalaikio materialaus turto grupes:

Eil.

Nr.
IMT grupes pavadinrmas

Nusidevej imo normatyvai

metais

I Pastatas s0-1 00

2. MaSinos ir irenginiai aa<

3. Baldai ir biuro iranga 3-r2

20. Sutardiq, pasira5ytq del ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ateityje paskuting

ataskaitinio laikotarpio dien4 neturime. Turto pergrupavimo i5 vienos turto grupes i kit4 ataskaitiniame

laikotarpyje nebuvo. {staiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie Zemes, kilnojamqfq

nekilnojamqjq kultlros vertybiq grupiq. Turto perduoto Turto bankui taip pat nera.

Ilgalaikio turto likutinds vertes: pastato -501252,86 Eur, ma5inq ir irenginiq - 5098,45

Eur, baldai ir biuro iranga - 661,34 Eur, kitas ilgalaikis materialusis - 55158,33 Eur .(A. lL2-9 eilutes)

Pateikiama informacija apie ilgalaikio turto balansines verlds pagal grupes pasikeitim4 per 2017 metus

pagal l2-ojo-VSAFAS 1 priede nustatyt4 form4 $ridedama). Padarytas finansavimo sumq

pergrupavimas 2016 metq trumpalaikis turtas itrauktas 2017 i ilgalaiki turty16250,27 Eur.

PO9, PlO ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR GAUTINOS SUMOS

21. I5ankstinius apmokejimus sudaro 4,33 Eur, tai ateinandiq laikotarpiq s4naudos. (C. II.

eilute) Pateikiama informacija apie i5ankstinius apmokejimus pagal 6-ojo-VSAFAS 6 priede nustatyt4

form4 (pridedama).

22. Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina. Veliau

ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius, o

trumpalaikes gautinos sumos - isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius. Apie gautinas sumas

pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 62126,39 Eur. Tai gautinos sumos uZ suteiktas

paslaugas - 8185,21 Eur, sukauptos gautinos sumos - 54541,18 Eur. (C. ilI. 4-5 eilutes) Pateikiama



informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pagal l7-ojo-VSAFAS 7 priede nustatyt4 form4

(pridedama).

Pll PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

23. Pinigai apskaitomi nacionaline valiuta Eurais. Pinigai atsiskaitomosiose 6669,01 Eur. (C. V.

eilute) Pateikiama informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pagal 17-ojo-VSAFAS 8 priede

nustaft4 form4 (pridedama).

P12 FINANSAYIMO SUMOS

24. Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 2}-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos"

nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos - istaigai i5 Lietuvos Respublikos valstybes ir Siauliq miesto

savivaldybes biudZetq, ES ir kitq Saltiniq gauti ir gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas istaigos

nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijas atlikti bei vykdomoms programoms igyvendinti.

Finansavimo sumos apima istaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 turt4 pavedimams vykdyi, kitas

le5as i5laidoms dengti ir kaip parumq gautq turt4. Finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti ir finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti apima ir nemokamai gaut4 arba tZ

simbolini atlygi isigyta nepinigini turt4. Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos

ataskaitinio laikotarpio iSlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms

i5laidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos

nepiniginiam turtui isigyti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis

pripaZistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis

susijusios sqnaudos. Informacija apie finansavimo sumq balansines vertes pasikeitim4 per ataskaitini

laikotarpi pateikta pagal 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4,5 prieduose nustatytas formas

(pridedama).

25. I5 savivaldybes biudZeto gautos finansavimo sumos sudare 559742,50 Eur.

(Savivaldybes biudZetas ir nemokamo maitinimo leSos). (D. II. eilute).

26. Finansavimo sumos i5 kitq Saltiniq metq pabaigoje sudare 6997,09 Eur. (D. IV. eilute).

P17 FINANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

2T.lsipareigojimai apskaitoje pripaZistami tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos,

nustatytos isipareigojimui atsirasti, ir istaiga prisiima isipareigojim4 sumoketi pinigus ar atsiskaityti kitu

finansiniu turtu pagal l7-qi VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" Finansinius



isipareigojimus istaiga pripaZista isigijimo savikaina. fsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal

s4skaitas fakturas, perdavimo ir priemimo aktus, ZiniaraSdius, buhalterines paZymas ar kitus jq
pagrindimo dokumentus. Pagal sudarytas sutartis isipareigojimas neregistruojamas, bet ketvirdio

pabaigoje registruojamos sukauptos s4naudos ir sukaupti isipareigojimai, jei galima patikimai ivertinti

isipareigoj imo sum4. [staiga finansiniq isipareigoj imq neturi.

28. Tiekejams moketinos sumos 38,93 Eur. (E.II.9 eilute).

29. Sukauptos moketinos surnos - 44578,17 Eur, tai istaigos darbuotojams sukauptas busimq

atostogq rezervas ir priskaitymai soc. draudimui. (E. II.11 eilute).

30. Kiti trumpalaikiai isipareigojimai - 10,95 Eur, po apvalinimo likusi skola Valstybinei
mokesdiq inspekcijai. (E. II. 12 eilute).

31. Pateikiama informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas ir apie isipareigojimq
dali nacionaline valiutapagal lT-ojo-VSAFAS 12, 13 prieduose nustatytas formas (pridedama).

P18 GRYNASIS TURTAS

32. Grynasis turtas apskaidiuotas, einamojo ataskaitinio laikotarpio pervir5i susumavus su
pervir5iu met4 pradLioje Eur, kuri sudaro pervestos, bet negautos spec. 1e5os, gautinos finansavimo
sumos, i5ankstiniai apmokejimai, kitos gautinos sumos, tevq imokq banke likutis, priskaitymas uZ

suteiktas paslaugas.

pzt, p22 PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS, SANAUDOS

33. Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo

padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.Pajamos, issskyrus

finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kad istaiga gaus su ja sandoriu susijusi4 ekonoming

naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu

susijusias s4naudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini

laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t.y. kuri suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt.,

nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento. S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis

kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios

pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq

i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos

ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios iSlaidos nepripaZistamos s4naudomis tEpatilaikotarpi, kada

buvo patirlos.

34. Pagrindines veiklos kitos pajamos sudaro priskaidiuotos tevq imokos uZ vaiko i5laikymE

istaigoje, darbuotojq mityb4, patalpq nuom4 105514,57 Eur. (A. III. 1 eilute)

35. Pateikiana 2017 m. informacija apie kitos pagrindines veiklos pajamas ir kitas pajamas

pagal 1 0-ojo VSAFAS 2 priede numatyt4 form4. gridedama)



36. {staigos pagrindines veiklos s4naudos sudare 650791,47 Eur.

37. Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo - 480241,65 Eur. (B. I eilute).

38. Pateikiama informacija apie darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sqnaudas

(pridedama).

PO2 SEGMENTAI

39. Pateikiama20lT m. informacija apie veiklos segmentus pagal 25-ojo VSAFAS nustatytas

formas (pridedama).

P23 FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS

40. Finansines ir investicines veiklos s4naudos - 22,63 Eur. (E eilute).

KITOS PASTABOS

41. Turto, kuris nebenaudojamas ir turto, kuris laikinai nenaudojamas istaigos veikloje nera.

42. Turto pergrupavimo i5 vienos turto grupes i kit4 per ataskaitini laikotarpi nebuvo.

43. Sutardiq, pasira5ytq del ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ateityje paskuting

ataskaitinio laikotarpio dien4 neturime.

44. Turto perduoto Turlo bankui taip pat nera.

PRIDEDAMA:

1. P02 Ataskaitinio laikotarpio informacijaapie veiklos segmentus, 1 lapas;

2. P02 Praejusio ataskaitinio laikotarpio informacij apagalveiklos segmentus, 1 lapas;

3. P04 Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarp!, 1 lapas;

4. P09Informacija apie i5ankstinius apmokejimus, 1 lapas;

5. Pl0 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas;

6. P11 Informacija apie pinigus ir pinigrl ekvivalentus, 1 lapas;

7. P12 Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitin! laikotarpi,

finansavimo sumq likudi ai 2 lapa|'

8. PlT lnformacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas, I lapas;

9. Pl8 Kiti trumpalaikiai isipareigojimai, I lapas;

10. P21 pagrindines veiklos kitos pajamos, I lapas;

11. P22 Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos, 1 lapas;

12. P23 Finansines ir investicines veiklos pajamos ir s4naudos, 1 lapas;

Direktore
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