
 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

                                           Prie 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų  

 

I. BENDROJI DALIS 
 

Bendrieji duomenys apie įstaigą pateikti metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje už 2020 

metus ir per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. 

Finansinės ataskaitos pateikiamos už 2021 m. I ketvirtį. 

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę 

viešojo sektoriaus subjekto veiklą, - įstaigos darbuotojai neįžvelgia.                   

            Teisinių ginčų, jų sprendimų ir įtakos finansinėms ataskaitoms nėra. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos 

sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 

įsakymais, patvirtintais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais 

(VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą. Visos 

operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, 

veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai. Visos ūkinės 

operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių 

(dviejų skaitmenų po kablelio). 

Plačiau įstaigos apskaitos politika aprašyta 2020 m. metiniame finansinių ataskaitų 

aiškinamajame rašte.  

 

 

III. PASTABOS 

 

                                  

          Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2021 metų kovo 31 d. duomenis  

ir lyginamoji praėjusiųjų finansinių metų paskutinės dienos informacija.     

             1.Nematerialusis turtas: 

                 Nėra . 

 2.Ilgalaikis materialus turtas: 

2021 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutis – 247285,57Eur. Per I ketvirtį nurašyto 

(perduoto) turto nebuvo. 

 3. Ilgalaikis finansinis turtas: 

                 Nėra. 

      4.Biologinis turtas: 

                 Nėra 

 5. Trumpalaikis turtas: 

Įstaigos trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje (413,70)Eur 

 6.Išankstiniai apmokėjimai 

                Nėra 

 7. Per vienerius metus gautinos sumos: 

Gautinos sumos sudaro 78520,47 Eur 

 8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose – 2439,50Eur 

       9.Trumpalaikiai įsipareigojimai: 

           - tiekėjams mokėtinos sumos – 3894,11Eur  



          - sukauptos mokėtinos sumos – 34118,22Eur 

          - su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 33116,96Eur 

     10.Pagrindinės veiklos pajamos:  

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos ir pajamos iš įstaigos pajamų lėšų. 2021 

m. kovo 31 dienai finansavimo pajamos sudarė 132801,87Eur 

 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos: 

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį  - 131394,33Eur 

 12.Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas: 

Pagrindinės veiklos perviršis – 1407,54Eur 

 Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo, klaidų taisymo, neapibrėžtų 

įsipareigojimų, reikšmingų įvykių ir turto pokyčių nebuvo. 

 Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra. 

 Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.        

 

 

 

 

 

Direktorė         Aiva Gedvilienė 
 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro  
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Ataskaitas rengė: 

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro  

Centralizuotos buhalterinės 

apskaitos padalinio buhalterė 

Jovita Jankevičienė tel. +370 659 13322 
 

 

 

 


