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PRLDLJJAMA:
1, 2020 m. m kcwxrčm \;.trpiuiųnmnstuių alxskaiių aiškinamasis raštas zozu m. rug.

'
.

5 lapai.
2. Finansine» būkles alaskxiln pagal 1020 m rugsejo JU d. duomenis. z lupau.
3. Veiklos rezultatų amskmm pagal 2020 m rugsejo 30 d., 1 lapa.

Direktorės pavadunlnja ugd) mui. W Violeta Kričcnjcnc
atliekami dtmkmnam fullkclias
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Kybartai

L BENDROJIDALIS

anšclis-daržehs „Ažucliukm“ buvo islcigtas 1975 m. ir reike ikimokyklinio ugdymo

paslaugas. Vilkaviškio rajono valdybos potvarkiu 1992 m rugsėjo 1 d ]ętcigta nauju “po Įstaiga ,
mnkykla-da—ždis _.Ažuoliukas". teikianti Lkimokyklmio. priešmokykiiuro ir pradinio ugdymo

paslaugas. 2004 m. gcgužcs 21 d. Vilkaviškm rajono savivaldybes Lan/hm sprendimu prie

lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ buvo prijunglas Gudkaimio darželis-mokykla „s indulehs“

Mokyklardaržslis lapo bazine ismiga. tunnčm skyrių ir bendrą pavadinimą uoliukas“. Del

sumažcjusių pradinių klasių mokinių skaičiaus. nuo 2011; m. rugsejn 1 d. mukyk darželis. lapu

lopšelis-darželis (loliau lopšelis-darželis)

Lupšehs-dmželis yra viešrsis ,uridiois asmuo. iuriuris sąskaitas banke ir antspaudą su

Lietuv Valstybeaherhuu ismigmpnvaduumu Lopšeno-durieiiobuvoioesodrem Vištyčio \; 311,

Kyhannir Vi aviškin r. [slaigoo kndns 100430351.

Kybartų iopšeiiedaržoiis _.Ažunliukas“ yra biudžorirre ismga, iiuausuojomr iš Vilkaviškio

raumo savivaldybes biudzeio.

bopšel' dafžclis turi paramos gavejn statusą, gautus paramos [ešas apskaita alskimie „Kur,

lėšų“ sąskaitoje

anšclis-darželi; Įgyvendina ikimokyklinin ir priešmokyklinio ugdymn pmgrdmas. Ismigcje

veikia 4 ikimokyklinio ugdymo grupes “ vienu pr“ nkyklinio ugdymo grupe. chšelyjer

darželyje yra sporto 5111: ir meninio ugdymo saie Gudkaimio skyriuje veikia 1 mišri ikurrokykiioio

ugd_\m£i grupe.

Įslmgnje muskuiumo laikomrpm pabaigoje yra 37 dmbuomjdi, IŠ kurių 5 darbuotojų dirba

Gudkaimio skyriuje



i-innnsiniai meiai yra kaioi-iiionniai nietai: finansinių metų pradžia * satisiii ] ii, pabaiga
grundžio}! d

Nuo 2015 in sausio 1 d Lieluvos Respublikai IVCdHS piniginį \'iene'ą * eina visos alnskilitos
pildomas eurais.

Il. APSKAITOS POLITIKA

Lopšelio-daižehu apskaiios poiitikos (toiiau * Apskaitos politika) tikslas * tegiatnoniųoti it
doiaiizųoii iopšohodaiz'oiio apskaitą finansinių it kitų niaskaitų sudarymą. Apskaitos poiitikn , tai
bendrųjų apskaitos pnncipų. apskaiios metodų it uisyklių. skinu daržoiii. „ aiiai tvatkyii ii
ūnanslnms aiaskaiioms parcngli koi pateikti, Visuma.

Apskmlos pulitika nnsiato.
i. lnpšelmdarželiufinansinos ntnskaiiii ių sudarymo tvarką.
(\\ . iopsciio-daizoiio sųi kai-os principus.
3 lopšeliu'dalželio saskaiių piano it kiių apskaitos mgtsttų sudunmn ivatka
iopieiis-iiatžeiis isiko tokia apskaiios politiką. kuri užllknna. kad apskaitos dunmtnys

a\illktų kiekvieno (aikytinn VSAFAS reikalavimus, jeigu neta konktotaiis VSAFAS reikalavimo
lopšelissdairželis vadovaųiasi hontitai apskaiios ptinoipais, nusiamais l-ajamc VSAFAS

nansinių alaskuitų rinkimo palei inas—z

Apskaiios poiiiika ųžtiknna kad iinansinsse aiaskaiiosopaieikiuma infottnaoiia yta:
i. svarbi vanntojų sptoniiiinams priimti.
2 patikima,nes'
2.1, lcismgai numdo !npšeiiwdaržeho fmnasiniųs rezultatus. finansine būklę it pinigų

srautus;
2.2. todo ūkinių įvykių it ūkinių opetatiių ekonominę ptasinę, ne Vien teisinę fotnio.
2 3. nesniiška neicndcųcitiga
z.4 apdainai paieikia (atsargumo ptinoipai),

; \' ais reikšmingais ati/siais išsami:

4. lnpšellnsdaxželwapskaiios poiiiika iaikonia nuoiai

Apskams poiiiika keičiama iik vadovaujantis 7-uoiu VSAFAS „Apskimos politikos.
apskaiiinių ivotoių koitinias ir klaidų taisymas" it laikoma Vienodai visiems finansinių “dliuka“;

sitaipsniai-ns. kuriems nm itakos apskaiws poiiiikos koiiimas. Apskaiios politikos. apskaiiinių

imčių keitimai it kiaitių mis)mas nuslūt)“ VSS apskaiios poiitikos 797912 punktuose.
Apskaiiai \vai'kyu naudojama buhallcnnes apskaitos pmgtatna „Finas'“, kun yta primikna

apskaiiai wmkyti pagal VSAFAS teikaiavnnųs
Tvarkydamas apskailą ir sųiiatytiainas finansines almskailas. lopšelivdaržtlls Laiko Visus

VSAFAS nuslalylus keikaiavimus. išskyrus:



l. g-nju VSAFAS „Mokesčių i. socialiniu įmokų pajamas",
2. lū-ojn VSAFAS „Biologinis lunas ir mineraliniai išlckliai“ reikalavimus;
3. mojo VSAFAS .,lšleklių fondo apskaila ir finansiniu aiaskaizu linkmys"
Lopšoluislaiz'olio apskaiuue ūkines operacijos ir įvykiai mgmruujami ir finansines aina—kainos

rengiamos Xalkml šiuos apskaitos principus

_'kmi apskallnje registmoiami inda. kai jie aisiianda „l kaupimn (ūkines operacį s lrį
palelkiami lų laikoiarpiu linansineie alsknimmybeje. neatsižvelgiant ! pinigų gavimą ar išmokciimą.
Pagal kaupimo pimcipa pąlamns registruojnmos lada kai jos umiiuamos),

z. sub/„izo (finnnšmę atskaitomybę Sud' aniis lopšcllsmdaržšhs laikomas aiskiau apskaiios
Vienelu ir i finansinę atskaitomybę iuaukiamua lik io palikejlmu 'Els: valdomas, naudojamas „
dispuuuuiamas iunas, nuosavas kxphalasl

_ ipnreigmimai, pajamus ir sanaudos bei pinigų sumai):
3. veiklas tęs/Mums; (rengiam ūnausino alskalmmybę dami-na prielaida. kad lopšellnsdarlelio

veiklos laikotarpis nenbu'as ir ios ncnumalnma likuduou);
A periodia'kumo (lopšelio-darželio veikla suskusloma i linansmius mėms ik kitos imkmės

aiaskaiunius laikouu'plus, kuriems pasibaigus sudaroma li ansino atskailnmybe pagal paskutines
ataskaitinio laikotarpiu dienos būklę):

s pastovumo (lopšells'dalželis pasin'nku, apskaitos melodą luri mikyli nuolal alba
pakankamai ilgą laiką. nehsm reikšmingi Įvykiai ar aplinkybės nulemm būtinybę pakeisti apskaitos
politiką. Finansinės aiskauomybes straipsnių klusifiklwimas ar infumlacijcs pmclkimo būdas gali
būu keičiamas tik tada. km paaiškeja. kad taikomi Apskaitos metodai neleidžia teisingai pamum
lopšelio-darželio veiklos sauliau, ir finansiues būkles):

5. piniginiu mala (visas lopšelio—darželio tunas ir įsipawigojlmai fmamineje umkaimmybclc
išreiškiami pinigais),

7. palyginima (mamos. uždirblos per niaskuliini lalkomrpy, siejamos su sanaudnnus,
paiinomis uždirbant ms pajamas. annsmcs ataskaitas turi buu pnmngms iaip. kad ūnansiuos
lnformacuus vanoiolai galėtų palyginti jas su kitų amskauiniu laikmarpių ir kllų ismgli palelkiama
informacija bei teisingai penimi lnpšclla-daržclm liuansinos būklės pokyčius. Todel Iopšcllsn
darželis lun pasirinkti lakia apokaitos polinka, kun leistų taikytl naujus“ apskauns inolodus,
nepažeidžiant finansinės aiskailomyhes palyginimo pn'noipm linausinoie atskailomybcje lurl būti

patmkldma ataskaitinių ir piaejusių maziausiai vienerių finansinių melų infomacija Jei ouao
pakeistas limansinos atskaitomybės simpsuiu pamkuuas Ar klasifikavimas, piaoiusiu nnausuuu
mctų sumus. kurias nouma palygmli su ulaskaiuniu metu sumomis, turi būti paleikianios 1030
verslo apskauus sianaano ..Apskauos poliiikos, upsk niu wcninimų keitimas i! klaidu taisymas"
nustama wmka),

3 ulsargumn (lopšeliodarželis pasuonka mklus apskaiios metodus, kun-ns \adovnųlantls



ruriu ir isipareiguiuuu bei palamų u sanaudu verte negali būli nepagrisrai padidiuia arba sumažina
vūs iveriiniin-u vayzdhui.rengiam finansinę atskaitomybę, turi būli palikrinnmi usi subjckr

skolos, kui-iu nesuikunn argauu. įvairūs andejirnai m/ervai. Finansines siskailomybes lcngcjai turi
lsiukinti, kad ūnansines alnskauus yla paiikimus ir neuirnlies, \. y lunas ir paiamus paredyurs ne
didesne (mažesne). () įsipareigojimai ir sąnaudos ne mažesne (didesne) vena),

9. nmimiumo (ūnunsmelc ;\lskallumybėjc paleikla inl'umnaeiia iuu būii objektyvi ir
nešališkn. Ius paieikinina nami priklauayti nuo siekio priversu apskailes lnl'nrmacijos vartotojus
prunui lopšeliiuydwželiui palankius sprendimus);

10 turimo viršum/M\- pner' fa'mų (reglsxrunjanl ūkines uperaeiias ir
_
ius didžiausias

demesys kreipiamas i jų iuriui ir ekommmę prasmę, „ ne lik į formalius pateikimo reikalavunus
ūkines operacijos ir įvykiai luri bin 'lraukli i apsiimtų ir pateikti finansinese aiaskaiiose pagal iu
\urinį ir cknnominę prasmę ne! ir radn. kai pateikimas skiriasi nuo \eisinių dokumentų}

Visus ūkines uperaeiies ir ,vykiai regisiruujami lopšelio—darželio sąskaitų planu sąskaitose,
wikam lopšelio-darželio apskmlns politiką, parengia pagal VSAFAS reikaiavirnus (uurudyrus
principus, inerodus ir misykles) n\skirerns ūkinems eperaeuunis ir įvykiams, finansiniu ataskaitų
eleuieuinrns arba siraipsniarns ir apskaitos prncedūmms

visas ūkines eperneiies ir įvykiai apskaitoje registruoinmu eurais ir eeniais, apvalinarll iki
Šlmlųių cum daiiu (dviejų skaiirnenu po kablelio).

m PASTABDS
nNANSlNĖsBiimjjs ATASKAITA

!. Ilgalaikis iums amskaitoyc mdamds likunne went, kuris sudaro 2 9738212 Eur.
z. ALsalgų eilureje rodomas rnaism pmduktų likuus sandelyje auskaiiinin laikvulrpio

paskutinę dieną, kuris sudnru 64416 Eur.

3 Eilubėjc .

rodoma biudžetinių įslnigų pajamų ieses. kurios bus gaules ammiausin laiku

nulmos sumas u7 luno naudnjlmą, parduoms prekes, Luna, paslaugas"
i; biudžclc * iai

negrazinias biudzeliniu israigu pajamos. raip pat įsiskolinimas už suieikias paslaugas. Šios leges

iaikeiarpie pabaigoje sudaro 4 62731 Eur
4. Eiluleie ..Clautinos iiuausavuna suma:““mdomos peraiaskniuni laikomus, sukaunms

sumus ios sudaro 63mm l:ur ataskmunio laikmai-pin pabaigoic.
5 Eiluie,e „Pinigai ir pinigų ekvhalcnmi“ rodomos banku sąskaitose esančios sumos.

Laiknlarpio pabaigoje jos sudare 2 mg, | 5 Eur



6. Eilulę.l'iekėjnms moksline: sumn '" sudam [iek ams ir rangovams už prekes ..
paslaugas mokėlmos w...... * mi lopšelioam....» man..... įsisknlmmas, ...... laikomų-3.0
pahmgoyc sudaro 7m.... E...,

7. Exlulejc „s.. d...... santykiais s....Ję įxlparelgojlmax man...... mmm.....m už darbą
su.».jusios sumas .. sncmlinm mn..."... )rnokm nuo a...... užmokesčio, jos laikomi-pm pabalgnje
sudaro 29 394,x. 13...

.. E.....„ęjc _,Suknuptos mokctinos sumos“ rodoma sukaupln amsmgų revervo mmm,k...... laik.)!arpin pabmguj: sudam 22 4.5,57 ..=...
9 E.]utėjc „Grynasis ...u... rodomus sukauptas c....mų... m.... .. mum... ...a...

p..—...... .. du...... k...-.. sudaro .. „365. 13... š.. m...... .....ks... .. veiklos rezullalų
ataskaitos

TV. VEIKLOS REZULĮ'ATU ATASKAITA

1.) Eilutcje Pagrindines wi...... pajamos“ m....mo. >ukauplos pajamos pagal
mm.,-...u... sanam. os sudaro 2 89467,03 E...

.. .. valstybes bxudžmn gautų pajamų alaskaiunio lankomą-..o pabaigoje suk-luma
94 636. 33 Eur.

12. .; savwaldybės htudžcm sukaupta .... 23.43. “...,
13 .. ES, užsiemo valslybių .. „mmm......m.m....“ ..... m.m.... suma sudaro 57774

Eur. fa. ym neudygintina. gautas „m....
.4. .. k.... finansavimo šaltinių pc! amskahm.m.m....” gautos lėšos sudaro .30 Eur,
.5. mmm...... vmklos ...u». pajamos lmkntmpio pabalgoje sudaro 12 8x4,(.5 Eur
.5. Eilutejc ,.Pagnndincs m....» sąnaudos" pagal slralpsnjus išdcstyms sunaudotos

sumns, k......s sudaro 2... 06557 E....
17. Elluleje „Pagrindines veiklos p.../..... ar M......“ rodamas sukauptas m.m....»

laikotarpio perv . kuris sudaro ! ADLAS Eur ir kuris iškel'as. Huanšmes būklcs Makau...

V. FINANSAVIMO SUMOS
.... Šmjc mn...... mm.... fmansavxmn su...... gamos pagal mansa./...... šaltinius ..

pandudūlm savo veiklai vykdyti pagal pnskmį. A..-„kam.... laikotarpio pabaigoje os sumos
sudaro 299 991... Eur.. kurios perkeliamos . (imnsines būklcs alaskaių š. suma susideda ..
finansavimo sumų. k...... Sudan),



1. 1; \alstybes bmdžem gamos sumos *m 49057 Eur
: Iš savivaldybes biudželn gautos sumos * 54 65160 kur
3. Iš kitų šalunių gautos sumas * | 34171 Eur.

/„ /;Direklcxė ,
, /j,} “ Ineta Gmdzinskane

\ /

Rūta Žemalmūene tel. (8 342) 30 589. el p. rulnzcmaiuiueneįujynhoogom
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