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l.Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus
subjektą.
Kauno lopšelis darželis „Liepaitė" (toliau - Įstaiga" buvo įregistruota 1995 m. balandžio 07 d.
Įstaigos kodas - 191633333 , steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba.
Pagrindinė veikla - ikimokyklinis ugdymas, kodas- 85.10.10
2.Finansinai metai
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio ld.ir baigiasi gruodžio 31d.
3.Informacija apie kontroliuojamus,asocijuotus ir kitus subjektus
Įstaiga kontroliuojamų,asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
4.Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinus vienetus
Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
5.Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį
Įstaigoje per 2016 metų I - ketvirtį dirbo 38 darbuotojai.
6. Apskaitos politika
Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (toliau- VSAFAS). Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS
reikalavimų, nėra.
Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą
reglamentuojančius teisės aktus:
-Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
-Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
-Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
-Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
-Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.
Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai" ir teisingai fiksuoti įstaigos
vykdomas operacijas ir objektyviai atspindėti finansinę būklę bei veiklos rezultatus.
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis
sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi
apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas".

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje
knygoje. Taikomi subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principai.
Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.
Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos piniginį
vienetą-eurą..
Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas
susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą
užsienio valiutos santykį pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.
Apskaitos dokumentai surašomu ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.
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