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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

                           PRIE 2020 M.  METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ                            

 

I. BENDROJI DALIS 

 

     1. Šiaulių lopšelis – darželis  ,,Ąžuoliukas’’ – yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą 

banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ buveinės adresas: Rūdės g. 6, Šiauliai. Įstaigos kodas 190525283. 

     2. Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžeto. 

     3. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ savininko teises ir pareigas  įgyvendina Šiaulių miesto 

savivaldybė, kuri koordinuoja lopšelio-darželio veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka 

keičia lopšelio-darželio nuostatus, priima sprendimą dėl lopšelio-darželio buveinės pakeitimo, 

sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

      4. Lopšelis-darželis vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Pagrindinė veiklos rūšis yra 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Taip pat įstaiga vykdo priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymą, sportinį švietimą, kultūrinį ugdymą, teikia maitinimo paslaugas. 

5. Vidutinis darbuotojų   skaičius – 31. 

      6. Šiaulių lopšelis – darželis kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi. 

      7.  Ataskaitos teikiamos už pilnus 2020 biudžetinius metus. 

      8. Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti piniginiais vienetais – eurais. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

     9. Šiaulių lopšelio – darželio  ,,Ąžuoliukas’’ finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos 

Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus 

bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).   

    10. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis VSAFAS standartais, buhalterinės apskaitos 

įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių 

įstaigų įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais bei įstaigos 

vidaus tvarkos aprašais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą. 
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      11. Įstaigos apskaitos politika parengta vadovaujantis VSAFAS ir išdėstyta Šiaulių lopšelio-

darželio „Ąžuoliukas“ apskaitos vadove, kuris patvirtintas direktoriaus įsakymu 2011m. lapkričio 

11 d. Nr. V-20. 

      12. Apskaitos vadovo tvarkos aprašai, sąskaitų planas derintas ir koreguotas pagal Šiaulių 

miesto savivaldybės apskaitos politiką. Pakoreguotas apskaitos vadovas patvirtintas 2018 m. 

gruodžio 31 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Direktoriaus įsakymu Nr. V-52. 

      13. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Progra“. 

  14. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojamo dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio 

mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, 

teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 15. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

  - valstybės funkciją; 

  - programą, priemonę, projektą; 

  - lėšų šaltinį; 

  - biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius. 

        16. Ūkinės operacijos registruojamos ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas, taikant 

bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, 

pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. 

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, išsami. 

                          

III. APSKAITOS POLITIKOS NUOSTATOS 

NEMATERIALUS TURTAS 

   17. Nematerialaus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką 

ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Įstaigoje naudojama buhalterinės apskaitos 

programa „Progra“, bei kitos kompiuterinės programos yra visiškai nudėvėtos.  

  18. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. 

  19. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingumo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse 

ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, 

sumą. 

  20. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingumo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

  21. Nematerialiojo turto naudingumo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarybos sprendimu. 

 

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 
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  22. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus. 

  23. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta 

ilgalaikio materialiojo turto ministerijos tvarkos apraše.  

  24. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas 

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo , jei jis yra, sumą. 

  25. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus 

ministro įsakymu ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sprendimu. 

  26. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo 

ir jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. 

  27. Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ ilgalaikis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias 

pagrindines grupes: 

  - pastatai (negyvenamieji pastatai); 

 - kiti statiniai; 

 - kitos mašinos ir įrenginiai;  

 - kompiuterinė įranga; 

 - kitas ilgalaikis turtas.   

 

ATSARGOS 

                        28. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant 

finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į 

tai, kai iš jų mažesnė. 

                        29. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

   30. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 

   31. Lopšelyje darželyje „Ąžuoliukas“ atsargos skirstomos į šias grupes: 

    - maisto produktai; 

  - medžiagos ir žaliavos;  

  - neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. 

 

GAUTINOS SUMOS 

   32. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 
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   33. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius. 

 

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 

  34. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.  

 

FINANSAVIMO SUMOS 

  35. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ nustatytus kriterijus.  

   36. Finansavimo sumos – lopšelio –darželio iš savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos, 

Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti ir gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas lopšelio 

darželio nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijas atlikti bei vykdomoms 

programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima lopšelio–darželio gautus arba gautinus 

pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą 

turtą. 

   37. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos: finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

   38. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

   39. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 

išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms 

kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos 

nepiniginiam turtui įsigyti. 

   40. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis 

susijusios sąnaudos. 

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

    41. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 

nustatytos įsipareigojimui atsirasti, pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai“. 

   42. Visi finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

   43. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. 

   44. Įsipareigojimus įstaiga pripažįsta įsigijimo savikaina. 

   45. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas-faktūras, perdavimo ir 

priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ir kitus jų pagrindimo dokumentus. 
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PAJAMOS 

    46. Finansavimo pajamos pripažįstamos, atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ nuostatus. 

    47. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo 

sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos. 

    48. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos tik tuomet, kai tenkinamos visos 

sąlygos, nustatytos 10- ajame VSAFAS „Kitos pajamos“. 

    49. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, 

nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

   50. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. 

    

SĄNAUDOS 

    51. Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą laikotarpį, kurį jos buvo 

padarytos, t. y. uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo 

laiką, kaip nustatyta 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 

    52. Sąnaudos vertinamos tikrąja verte. Atsiskaitymai atliekami pinigais arba jų 

ekvivalentais, todėl sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų 

ekvivalentų suma. 

    53.  Pagrindinės veiklos sąnaudos skirstomos į šias grupes: 

  - darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos; 

  - ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; 

  - komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugos; 

  - komandiruočių sąnaudos; 

  - transporto sąnaudos; 

  - kvalifikacijos kėlimo sąnaudos; 

  - paprasto remonto ir eksploatacijos sąnaudos;  

  - sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina; 

  - socialinių išmokų sąnaudos; 

  - kitų paslaugų sąnaudos; 

  - kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. 

 

INFORMACIJOS PAGAL SEGMENTUS PATEIKIMAS 

   54. Informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarka ir principai 

nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“ 
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    55. Buhalterinė apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai – viešojo subjekto veiklos 

dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančias vienarūšes teikiamas viešąsias 

paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. 

 

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS 

   56. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7- ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.  

   57. Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 

finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms 

nustatyti. 

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS 

    58. Apskaitos klaidų taisymo principai nustatyti 7- ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 

 

III. PASTABOS 

 

NEMATERIALUS TURTAS 

   59. Lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ nematerialų turtą sudaro:  

buhalterinė programa „Progra“; Operacinė sistema Windows 7 HP; Programinė įranga MS 

Office 2007 Pro LT; Programinė įranga Windows 7 PRO; Microsoft WN7-00602; Microsoft 

Office 2013 su licencija.  

   60. Nematerialus turtas yra visiškai amortizuotas ir toliau naudojamas įstaigos veikloje: 

  (17 psl.) 

 

Eil. Nr. 

Ilgalaikio materialaus turto pavadinimas Inventoriaus Nr. Įsigijimo savikaina, 

Eur 

1. Operacinė sistema Windows 7 HP 0050 97,32 

2.  Programinė įranga MS Office Pro 0051 88,66 

3. Buhalterinė programa „Progra“ 0052 195,19 

4. Programinė įranga Windows 7 Pro 0054 150,11 

5. Microsoft WN7-00602 Windows 8.1 0056 98,47 

6. Microsoft Office 2013 su licenzija 0057 74,14 

  Viso: 703,89 

 

   61. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiame 13-ojo  VSAFAS  1 

priede P3. 

 

 

ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS  (P04) 
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                          62. P04 Ilgalaikis materialus turtas pateiktas pagal 12-ojo VSAFAS 1 priedas “Ilgalaikis 

materialusis turtas“ reikalavimus. 

      63. Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms 

nustatytas naudingo tarnavimo laikas: 

 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas 

metais 

1. Pastatai  

1.1. Negyvenamas pastatas (kapitalinis mūrinis) 90 

2. Kiti statiniai 15 

3. Kitos mašinos ir įrenginiai 10 

4. Baldai ir biuro įranga 12 

4.1 Kompiuterinė įranga  5 

4.2. Kita biuro įranga (interaktyvus ekranas) 8 

5. Kitas ilgalaikis turtas (pianinas) 20 

     

    64. Įsigytas ilgalaikis materialaus turtas 2020 metais naujas: 

Eil. 

Nr. 

IMT pavadinimas Inventoriaus Nr. IMT įsigijimo 

savikaina, Eur 

1. Interaktyvus ekranas Avtek 65 0067 2200,00 

2. Pavėsinė lauko užsiėmimams 2x4 0068 4000,00 

3. Žaidimų namelis MA4 0069 1250,00 

4. Žaidimų kompleksas BRL2003 0070 4450,00 

5. Žaidimų kompleksas BRLM 0071 2800,00 

 Viso:  14700,00 

       

    65. 2020 metais gautas nemokamai visiškai nudėvėtas ilgalaikis turtas: 

 Eil. Nr. IMT pavadinimas Inventoriaus 

Nr. 

Įsigijimo 

vertė, 

Eur 

Nusidėvėjimas, 

Eur 

Likutinė 

vertė, 

Eur. 

1. Projektorius HITACHI X20 0072 649,33 649,33 0,00 

2. Nešiojamas kompiuteris 

LENOVO R60 

0073 909,99 909,99 0,00 

3. Nešiojamas kompiuteris 

ASUS F3E 

0074 563,89 563,89 0,00 

4. Kompiuteris VECTOR 08M1 0075 440,51 440,51 0,00 

5. Kompiuteris VECTOR 08M1 0076 440,51 440,51 0,00 

6. Kompiuteris VECTOR 08M1 0077 440,51 440,51 0,00 

 Kompiuteris VECTOR 08M1 0078 440,51 440,51 0,00 



8 

 

7. Kompiuteris VECTOR 08M1 0079 440,51 440,51 0,00 

 Viso:  4325,76 4325,76 0,00 

 

 66. Nurašytas 2020 m. visiškai nudėvėtas (medinis supuvęs) turtas: 

Eil. 

Nr. 

IMT pavadinimas Inventoriaus 

Nr. 

Įsigijimo 

savikaina, 

Eur 

Nusidėvėjimas, 

Eur 

Likutinė 

vertė, Eur 

1. Komplektas žaidimų 

„Ežerėlio tvirtovė“ 

0044 674,09 674,09 0,00 

  

67. Nurašytas ir perkeltas į užbalansinį inventorių šis turtas: 

Eil. 

Nr. 

IMT pavadinimas Inventoriaus 

Nr. 

Įsigijimo 

savikaina, 

Eur 

Nusidėvėjimas, 

Eur 

Likutinė 

vertė, Eur 

1. Kompiuteris 

VECTOR 08M1 

0075 440,51 440,51 0,00 

2. Kompiuteris 

VECTOR 08M1 

0075 440,51 440,51 0,00 

3. Kompiuteris 

VECTOR 08M1 

0075 440,51 440,51 0,00 

4. Kompiuteris 

VECTOR 08M1 

0075 440,51 440,51 0,00 

5. Kompiuteris 

VECTOR 08M1 

0075 440,51 440,51 0,00 

  Viso: 2202,55 2202,55 0,00 

 

 68. Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje: 

 (21 psl.) 

 

Eil. Nr. 

Ilgalaikio materialaus turto pavadinimas Inventoriaus Nr. Įsigijimo savikaina, 

Eur 

1. Šaldytuvas „Atlantas“ 0042 312,79 

2.  Mėsos malimo mašina 0043 546,80 

3. Elektrinė viryklė 0046 1158,48 

4. Kompiuteris ADM 0037 724,05 

5. Kompiuteris ADM  0047 414,16 

6. Projektorius Benq 0048 366,37 

7. Kompiuteris DC 0049 323,10 

8. Kompiuteris Intel 0053 422,85 

9. Kompiuteris SKY SOHO 0055 300,05 
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10. Projektorius HITACHI X20 0072 649,33 

11. Nešiojamas kompiuteris LENOVO R60 0073 909,99 

12. Nešiojamas kompiuteris ASUS F3E 0074 563,89 

13. Pianinas „Ryga“ 0025 327,56 

  Viso: 7019,42 

 

    69.  Ilgalaikio materialiojo turto vertė  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su 2019-

12-31 padidėjo 9546,28 Eur. Balansinės vertės pasikeitimas pagal turto grupes: 

                                          - pastatai  3194,88 Eur sumažėjo dėl apskaičiuoto nusidėvėjimo 

  - kiti statiniai 11142,17 Eur padidėjo. Iš jų: dėl įsigyto naujo turto padidėjo 

12500 Eur, o dėl apskaičiuoto nusidėvėjimo sumažėjo 1357,83 Eur.  

  - mašinos ir įrenginiai 394,68 Eur sumažėjo dėl apskaičiuoto nusidėvėjimo. 

  - baldai ir biuro įranga 1996,37 Eur. Iš jų: dėl įsigyto naujo turto padidėjo 2200 

Eur, sumažėjo dėl nusidėvėjimo 206,33 Eur. 

   70. Informacija apie ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pateikiama 12-ojo VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas P4. (21-23 psl.) 

   71. Ilgalaikio materialiojo Turto nenaudojamo įstaigos veikloje nėra. 

   72. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną nėra. 

   73. Turto perduoto bankui nėra. 

   74. Pagal panaudos sutartį žemės vertė paskutinę ataskaitinio dieną 80100 Eur (Pagal 

Registrų centro duomenis). 

ATSARGOS (P08) 

  75. Informacija apie balansinę atsargų vertę pateikiama 8- ojo VSAFAS ,,Atsargos“ 1 

priede . (24 psl.) 

  76. Atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (FBA, eil. Nr. C.I.2) sudaro 

maistas sandėlyje – 384,15 Eur. 

  77.  Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su 2019-12-31, 

sumažėjo 157,20 Eur dėl panaudojimo įstaigos veikloje. 

 

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS (P10) 

 (25 psl.) 

  78. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-to VSAFAS 7 

priedo formą.  Per vienerius metus gautinos sumos 43747,46 Eur sudaro:  

  78.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas tėvų įmokos už ugdytinių išlaikymą įstaigoje 

3064,53 Eur. 

  78.2. Sukauptas gautinas sumas FBA, eil. Nr. C.III.5 sudaro:  
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 -  sukauptos gautinos sumos už pervestas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų lėšas 

7040,49 Eur, 

- sukauptos finansavimo pajamos kreditoriniam įsiskolinimui iš savivaldybės 

lėšų 61,57 Eur, 

 -  sukauptas atostogų rezervas: iš savivaldybės lėšų 14457,75  Eur ir mokymo lėšų 19123,12 

Eur.    

  Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 

lyginant su 2019-12-31, padidėjo 15226,87 Eur. Pagal gautinų sumų grupes: 

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas sumažėjo 931,90 Eur, dėl priskaičiuotų įmokų 

ugdytiniams už darželio paslaugas. Įtaką turėjo mažesnis vaikų lankomumas dėl 

respublikoje paskelbto karantino. 

- sukauptos gautinos sumos padidėjo 16158,77 Eur dėl ir sukauptų gautinų sumų už 

pervestas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų lėšų nepanaudojimą, nes sumažėjus 

dėl karantino vaikų skaičiui nebuvo sąnaudų poreikio ir padidėjusio atostogų rezervo. 

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI (P11)  (26 psl.) 

     79. Informacija 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priedas. (4-5 psl.) 17-ojo 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas (P11). Pinigų likutis 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su 2019-12-31 sumažėjo 120,86 Eur dėl 

panaudojimo įstaigos veiklai. 

    80. Pinigų ir pinigų ekvivalentus FBA, Eil. Nr. C.V sudaro banko sąskaitos paramos lėšų 

likutis 1740,34 Eur.  

FINANSAVIMO SUMOS (P12) 

   81. Informacija apie finansavimo sumas pateikti 20-ojo VSAFAS  ,,Finansavimo  sumos“ 4 

priedo formoje. (27-28 psl.) 

   82. Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikti 20-ojo VSAFAS 5 

priedo formoje. (29 psl.) 

   83. Finansavimo sumų likutį iš savivaldybės biudžeto FBA, Eil. Nr. D.II. sudaro 

finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti– 242368,08 Eur. ir lygi materialiojo ilgalaikio 

turto likutinei vertei.  

   84. Finansavimo sumų likutį iš kitų šaltinių FBA, Eil. Nr. D.IV sudaro gautos finansavimo 

sumos kitoms išlaidoms, kurios lygios pinigų likučiui paramos banko sąskaitoje 1740,34 Eur. 

   85. Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su 2019-12-31, 

padidėjo 7667,64 Eur. Finansavimo sumų likučių pokyčiai pagal finansavimo šaltinius: 

  - iš savivaldybės biudžeto padidėjo 7697,33 Eur, dėl naujai įsigyto ilgalaikio materialiojo 

turto vertės. 

   - iš kitų šaltinių sumažėjo 29,69 Eur. dėl priskaičiuoto ilgalaikio turto nusidėvėjimo kitų 

lėšų panaudojimo įstaigos veikloje. 
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TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (P17) 

     86. Informacija apie mokėtinas  sumas pateikiama 17- ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai “  12 priedo formoje. (33 psl.) 

     87. Tiekėjams mokėtinas sumas FBA, Eil. Nr. E.II.9 sudaro kreditinis įsiskolinimas 

tiekėjams: 

Eil. Nr. Kreditoriaus pavadinimas Suma, Eur 

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 35,15 

2. UAB „Elektrum Lietuva“ 26,42 

 Iš viso: 61,57 

 

88. Sukauptas mokėtinas sumas FBA, Eil. Nr. E.II.11 sudaro sukauptų atostogų rezervo 

mokėtinos sumos  34118,22  Eur. 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 (10 psl.) 

89. Veiklos rezultatų ataskaitoje Eil. Nr.A.I.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 

sudaro mokymo lėšų, ugdytinių nemokamo maitinimo lėšų (soc. rūpyba) ir nemokamai gautų 

atsargų. Palyginus su 2019-12-31 pajamos padidėjo dėl padidėjusio mokymo lėšų 

finansavimo darbo užmokesčiui, pagal vyriausybės nutarimą ir kt. teisės aktus 

90. Veiklos rezultatų ataskaitoje Eil. Nr.A.I.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų 

sudaro finansavimo pajamos iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, iš vaiko išlaikymo 

įstaigoje išlaidoms padengti lėšų ir nemokamai gautų atsargų. Palyginus su 2019-12-31 

pajamos padidėjo dėl padidėjusio lėšų finansavimo pedagoginių darbuotojų darbo 

užmokesčiui, pagal teisės aktus. 

91. Veiklos rezultatų ataskaitoje Eil. Nr.A.I.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo 

šaltinių sudaro paramos lėšų finansavimo pajamos ir pajamos už nemokamai gautą turtą. 

92. Pagrindinės veiklos kitas pajamas VRA Eil. Nr. A.III.1 (P21) sudaro 41344,37 Eur:  

   -  pajamos už ugdytinių išlaikymą įstaigoje 39300,23 Eur; 

   -  pajamos už darbuotojų maitinimą 1834,14 Eur; 

    - pajamos už patalpų nuomą (atsitiktinės lėšos) 210,00 Eur. 

93. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, lyginant su 2019-12-31, sumažėjo 13469,49 Eur dėl 

sumažėjusio ugdytinių lankomumo pandemijos metu. 

94. VRA Eil. Nr. B. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal 

straipsnius: 

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 386837,45  Eur. 

- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 5153,72  Eur. 

- komunalinių paslaugų ir ryšių – 10011,31 Eur (Šildymas – 4206,47 Eur., elektra – 3000,07 

Eur., vanduo – 2155,21 Eur., šiukšlių išvežimo paslaugos – 485,70 Eur, ryšiai – 163,86 Eur.) 
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- kvalifikacijos kėlimo – 1071,70  Eur. 

- paprastojo remonto –  4124,96  Eur. 

- sunaudotų ir panaudotų atsargų savikaina – 36533,74 Eur. 

- socialinių išmokų – 4710,49 Eur. 

- kitų paslaugų sąnaudos – 4245,34 Eur. 

95. Iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veikos sąnaudas, gautas pagrindinės 

veiklos perviršis (5384,74 Eur). 

96. Pagrindinės veikos sąnaudos, palyginus su 2019-12-31 laikotarpiu padidėjo dėl 

padidėjusios minimalios algos ir pasikeitusių teisės aktų, reglamentuojančių darbo 

apmokėjimą, todėl išaugo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. 

GRYNASIS TURTAS 

 (3 psl.) 

 97. Grynasis turtas 12560,40 Eur. Tai einamųjų metų perviršis – 5384,74 Eur. ir perviršio 

metų pradžioje 7175,66 Eur suma. Informacija apie grynąjį turtą 4 VSAFAS „Grynojo turto 

pokyčių ataskaita“ 1 priedo formoje.  

PINIGŲ SRAUTŲ  ATASKAITA 

 (4-5 psl.) 

  98. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto (Eil. Nr. A.I.I.1) sudaro: 

     - mokymo lėšos – 171300,00 Eur; 

     - nemokamo maitinimo iš soc. paramos skyriaus lėšos – 1956,00 Eur. 

  99. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (Eil. Nr. A.I.I.2) sudaro: 

     - savivaldybės biudžeto lėšos – 221000,00 Eur; 

     - vaiko išlaikymo įstaigoje lėšos – 2754,49 Eur. 

  100. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (Eil. Nr. A.I.I.4) sudaro: 

     - parama 1,2 proc. GPM lėšos – 1407,93 Eur. 

     - iš kitų darželių lėšos už ugdytinių išlaikymą mūsų įstaigoje vasaros metu – 893,23 Eur. 

  101. Įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų (Eil. Nr. A.I.4) sudaro: 

     - tėvų mokesčiai už vaiko išlaikymą darželyje – 40148,13 Eur; 

     - darbuotojų maitinimas – 1834,14 Eur; 

     - atsitiktinės lėšos už trumpalaikę kabinetų nuomą ugdytinių būreliams – 294,00 Eur. 

 102. Įplaukos už suteiktas paslaugas iš biudžeto (Eil. Nr. A.I.5) sudaro: 

     - pagal spec. programą 33 lėšos – 35000,00Eur; 

     - pagal spec. programą 32 lėšos – 327,00Eur; 

     - pagal spec. programą 30 lėšos – 2300,00Eur; 

 103. Pervestos lėšos į savivaldybės biudžetą (Eil. Nr. A.II.2) sudaro: 

     -  surinkti ir pervesti į biudžetą tėvų mokesčiai už darželio paslaugas – 40206,35 Eur; 

     -  surinktos ir pervestos lėšos į biudžetą iš darbuotojų už mitybą – 1834,14 Eur; 
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     -  surinktos ir pervestos į biudžetą atsitiktinės lėšos už kabinetų nuomą būreliams – 327,00 

Eur; 

  104. Išmokos (Eil. Nr. A.III.), tai kasinės išlaidos pagal straipsnius. 

  105. Investicinės veiklos pinigų srautai (Eil. Nr. B.) sudaro: 

     - Ilgalaikio turto įsigijimas iš savivaldybės biudžeto už 12500,00 Eur; 

     - Ilgalaikio turto įsigijimas iš spec. programos lėšų (30)  už  2200,00 Eur; 

NEBALANSINĖ SĄSKAITA 

  106. Inventorius naudojamas įstaigos veikloje apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje. Jo vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 101982,21 Eur. 

  107. Pagal panaudos sutartį žemės vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną indeksuota 

suma – 80100,00 Eur. (31 psl.) 

KITOS PASTABOS 

  108. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas darželio 

veikloje, nėra. 

  109. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio  materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną nėra. 

  110. Turto perduoto Turto bankui nėra. 

  111. Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

  112. Esminių ir neesminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nepastebėta. 

   

             Direktorė        ...............................                 Aiva Gendvilienė 

 

             Vyr. buhalterė        ...............................                 Dalia Žeknienė 


