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2015 m. balandžio 30 d.

Vilnius

I.

BENDROJI DALIS

I.1. Pagrindiniai duomenys apie VŠĮ „Mėnulio vaikai“
Pavadinimas
Viešoji įstaiga „Mėnulio vaikai“
Buveinės adresas
Šermukšnių g. 4B, Vilnius
Teisinė-organizacinė forma
(įmonės rūšis)
Viešoji įstaiga
Įmonės kodas
302498264
Viešoji įstaiga „Mėnulio vaikai“ įregistruota 2010 m. balandžio 12 d. , registracijos Nr. 136899
I.2. Įstaigos veiklos apibūdinimas
Viešoji įstaiga „Mėnulio vaikai“ nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija. Mūsų veiklos
pobūdis – ikimokyklinis vaikų ugdymas. 2014 metai – penktieji viešosios įstaigos „Mėnulio
vaikai“ veiklos metai.
2010 m. rugpjūčio 16 d. pirmiesiems 6 vaikams duris atvėrė darželis „Mėnulio vaikai“.
Darželis įsikūręs pačioje miesto širdyje – Šermukšnių gatvėje (šalia Lukiškių aikštės).
Pagrindiniai siekiai - lavinti, auginti ir mokyti vaikus, suteikiant galimybę tobulėti fiziškai ir
dvasiškai, formuoti pagrindinius asmenybės bruožus, darbštumą, sąžiningumą, meilę žmogui,
gamtai ir Tėvynei. Siekiama supažindinti vaikus su tradicijų ir papročių, dvasinių vertybių bei
meno pasauliu, o taip pat stiprinama šeimos ir darželio sąveiką.
Darželio „Mėnulio vaikai“ išskirtinumas: aktyviu fiziniu ugdymu paremta ugdymo programa, kuri
patvirtinta 2010 m. Vilniaus Savivaldybės Švietimo skyriuje. Be bendrosios ugdymo programos
darželio auklėtiniai papildomai turi šokio, judesio, kineziterapijos, keramikos bei karate
užsiėmimus. 2012 metais į ugdymo programą integruotos anglų kalbos pamokėlės 2 kartus per
savaitę auklėtiniams nuo trejų metų.
2014 m. darželį „Mėnulio vaikai“ lankė 46 auklėtiniai (28 berniukų ir 18 mergaitės). Per 2014
metus į darželį naujai priimta 14 vaikai, 17 vaikų darželį paliko, 8 iš jų išėjo į mokyklą. 2014 m.
darželyje veikė keturios skirtingo amžiaus grupės:
„Žvaigždutės“ – 2 metų auklėtiniai;
„Aitvarėliai“ – 3 metų auklėtiniai;
„Banginiai“ – 5 metų auklėtiniai;
„Pelėdžiukai“ – 6 metų auklėtiniai.
Darželio veikla, visi auklėtiniai bei darbuotojai apdrausti bendrosios civilinės atsakomybės bei
draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.
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2014 m. darželis „Mėnulio vaikai“ tęsė „Zipio draugų“ programą. Ši programa skirta padėti 5–7
metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų
emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius
sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir
skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus
empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik
nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais. Programa padeda
pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir
paramos jiems kompetencijas.
„Zipio draugų“ programą prieš trejus baigė „Pelėdžiukų“ auklėtoja Renata Blažytė, 2013 metais „Banginukų“ grupės auklėtoja Gintarė Matulevičiūtė. „Zipio draugų“ pamokėlėse vaikai
dalyvauja noriai, laukia šių užsiėmimų.
Surengta nemažai išorinių ir vidinių edukacinių programų vaikams:
– išvyka į Lietuvos radiją ir televiziją: svečiavomės pas laidos „Gustavo enciklopedija“ autorių;
- keliavome į LR Seimą, kur vaikus šiltai priėmė ir daug papasakojo p. P.Auštrevičius;
- lankėmės Mažvydo vaikų bibliotekoje;
- kopėme į Gedimino pilies bokšta;
- stebėjome edukacinę programą Planetariume;
- lankėmės Muzikos ir Garsų pasaulio parodoje PC „Panorama“;
- vykome į TV bokštą;
- dalyvavome edukacinėje programoje Operos ir baleto teatre;
- keliavome į Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą;
- darželyje su mokomąją programa svečiavosi vaikų odontologai;
- su saugaus eismo taisyklėmis vaikus supažindino Policijos atstovas šuniukas Amsius;
- lankėme parodą „Povandeninis pasaulis“ PC „Panorama“
Darželio bendruomenė kūrybingai bei nuotaikingai šventė ne tik tradicines metų šventes, bet ir
darželiui ypatingas dienas: „Šeima kaip tvora“ – Šeimos diena, „Obuolių diena“ – mokslo metų
pradžia, „Kepinių diena“ – Kalėdų laukimo šventė ir pan,. Visą vasarą tęsėsi projektas „Vaikų
svajonių dienos“, atnešęs pačių smagiausių akimirkų visiems darželio auklėtiniams. Vaikai patys
augino pomidorus, gamino darželio gimtadienio skanėstą.
I.3. Įstatinis kapitalas
Įstaigos įstatinis kapitalas 600 Lt. Viešoji įstaiga „Mėnulio vaikai“ priklauso 4 dalininkams.
I.4. Įstaigos sąraše esančių darbuotojų skaičius
Ataskaitiniu laikotarpiu įmonėje dirbo 16 darbuotojų: 9 auklėtojos, 2 auklėtojų padėjėjos, valytoja
ir 4 administracijos darbuotojai (direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojos ir finansininkas). 2014
m. priimti 3 nauji darbuotojai, 1 atleistas.
Darželyje dirba kompetentingos, pedagoginį išsilavinimą turinčios auklėtojos. Auklėtojos nuolat
tobulinasi, gilina savo kompetencijas bei atnaujina žinias seminaruose.
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I.5. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai. Ilgalaikis turtas. Išlaidos per finansinius
metus
Per 2014 metus įstaiga uždirbo 373047 Lt pajamų. Visos lėšos gautos pagal išrašytas
sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas.
Viešojai įstaigai „Mėnulio vaikai“ ataskaitiniais 2014 metais VMI pervede 3260 Lt pagal
LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavejams, o turto nemokamai negavo.
Taip pat buvo gauta 110900 Lt dotacijų (mokinio krepšelis).
Viešoji įstaiga „Mėnulio vaikai“ per 2014 metus neįsigijo jokio ilgalaikio turto.
Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga turėjo 490629 Lt išlaidų, iš jų darbo užmokesčiui 258460 Lt.
II.

Apskaitos politika

II.1. Kokiais teisės aktais ir apskaitos standartais vadovaujantis parengta metinė
atskaitomybė
Viešojoje įstaigoje „Mėnulio vaikai“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir atskaitomybė sudaroma
vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymuose, Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K – 372 patvirtintomis „Pelno
nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis“.
II.2. Apskaitos politikos pasikeitimas
Ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie atsiranda ir pateikiami tų
laikotarpių finansinėje atskaitomybėje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nepasikeitė.
II.3. Finansavimo apskaita, nemokamai gauto turto apskaita
Viešajai įstaigai „Mėnulio vaikai“ ataskaitiniais 2014 metais VMI pervede 3260 Lt pagal LR
labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavejams, o turto nemokamai negavo.
Taip pat buvo gauta 110900 Lt dotacijų ir 33000 Lt labdaros.
II.4. Ilgalaikio materialaus turto ir nematerialaus turto apskaitos politika
Ilgalaikis materialusis turtas – tai turtas, naudojamas įmonėje ilgiau nei vienerius metus prekėms
gaminti, paslaugoms teikti ir administraciniams tikslams ir jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Lt.
Ilgalaikio materialaus turto likvidacinė vertė 1 Lt
Ilgalaikis materialusis turtas balanse parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo
savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Nusidėvėjimo sąnaudos
priskiriamos įstaigos veiklos sąnaudoms. Ilgalaikis turtas skirstomas į šias grupes: transporto
priemonės ir kiti įrengimai ir įrankiai.
II.5. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai
Pajamos apskaitomos remiantis duomenų kaupimo principu, t.y. tuomet, kai jos yra uždirbamos
(suteikiamos paslaugos), nepriklausomai nuo pinigų gavimo laiko. Pajamos pripažįstamos,
užregistruojant jas apskaitos registruose tų laikotarpių, su kuriais yra susijusios finansinėje
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atskaitomybėje. Pajamos laikomos uždirbtomis ir turi būti registruojamos apskaitoje bei
pateikiamos finansinėje atskaitomybėje, jei:
- įstaiga pardavė produkciją ar perdavė visą su ja susijusią riziką, esamą ir būsimą naudą ir
jau nekontroliuoja šios produkcijos, be to tikimybė, kad prekės bus grąžintos ar reikės
patirti dideles papildomas finansines sąnaudas, susijusias su pardavimu, yra nedidelė;
- įstaiga suteikė visas papildomas (arba sutartyje numatytą jų dalį) pirkėjui, o didelių
papildomų sąnaudų ar nuostolių, susijusių su šių paslaugų suteikimu, tikimybė yra
nedidelė.
Į pajamas, uždirbtas parduodant prekes bei suteikiant paslaugas, neįskaitomas pirkėjų sumokėtas
PVM. Iš uždirbtų pajamų turi būti atimamos prekybos nuolaidos, kurias įstaiga suteikia klientams
nuo parduotų prekių ar suteiktų paslaugų kiekio. Parduotos, tačiau vėliau klientų grąžintos prekės
tiesiogiai mažina bendrąsias pajamas už prekių pardavimą.
Sąnaudas, patirtas uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, įstaiga turi pripažinti
apskaitoje remdamasi duomenų kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principais bei
atsižvelgiant į šias sąlygas:
- sąnaudomis gali būti pripažinta išlaidų dalis, susijusi su parduotos produkcijos verte ar
paslaugų atlikimu, kadangi sąnaudų pripažinimo kriterijus – ataskaitinio laikotarpio
pajamos, kurias uždirbant buvo patirtos šios sąnaudos;
- per ataskaitinį laikotarpį įstaigos patirtos sąnaudos turi būti nedelsiant pripažintos to
ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų
uždirbimu ir nenumatoma, kad per ateinančius laikotarpius bus gauta pajamų, susijusių su
šiomis sąnaudomis.
Sąnaudos, susijusios su visos įstaigos veikla per ataskaitinį laikotarpį pripažįstamos
sąnaudomis ir atspindimos veiklos rezultatų ataskaitoje tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos, t.y. kai
buvo sunaudotos atsargos ar kiti ištekliai arba kai įstaigai buvo suteiktos paslaugos.
Sąnaudos apskaitomos pagal VŠĮ „Mėnulio vaikai“ patvirtintą sąskaitų planą.
Finansinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos iš įstaigos finansinės ir investicinės
veiklos tokios kaip nuostoliai dėl valiutų kursų svyravimo, baudos ir delspinigiai už pavėluotus
atsiskaitymus.
Ypatingos veiklos sąnaudomis (netekimams) priskiriamos sąnaudos, kylančios iš ūkinių
įvykių ir sandorių, visiškai nesusijusių su įprastine įstaigos veikla, kas pasitaiko ypatingai retai.

Direktorius

Vytis Štelbys
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