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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „COLIUKĖ“ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
                                           Prie 2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Bendrieji duomenys apie įstaigą pateikti metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje už 2019 

metus ir per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. 

Finansinės ataskaitos pateikiamos už 2020 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 „Pupų pėdas“ 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 didžiojoje knygoje. 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 2019 m. metiniame finansinių ataskaitų 

aiškinamajame rašte.  

 

III. PASTABOS 

 

Trumpalaikis turtas – 33890,80 Eur (FBA, eil. Nr. C) 

   - Žaliavų atsargų (maisto) likutis sandėlyje – 312,49 Eur 

 Sukauptos gautinos sumos, kurias sudaro neapmokėtos tiekėjų sąskaitos, atostogų rezervo 

sąnaudos – 33578,31 Eur: 

   - 10079,10 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos: 

        8812,83– sukauptos atostoginių sąnaudos, 

        136,12 – sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos, 

        1130,15 – sukauptos finansavimo pajamos neapmokėtoms sąskaitoms padengti.  

   - 11511,86 Eur Mokymo lėšos ikimokykliniam ugdymui: 

         11293,13 – sukauptos atostoginių sąnaudos, 

         190,73– sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos, 

          28,00 -  sukauptos finansavimo pajamos neapmokėtoms sąskaitoms padengti. 

    - 1350,48 Eur – Mokymo lėšos priešmokykliniam ugdymui: 

          1330,23 – sukauptos atostoginių sąnaudos, 

           20,25 – sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos. 

   - 3171,94 Eur - Įstaigos pajamų lėšos , pervestos į biudžetą (tėvų įmokos ir darbuotojų mitybos 

lėšos). 

   - 1225,64 Eur – praėjusių metų likučio lėšos. 

   - 145,20 Eur – vaiko išlaikymo įstaigoje kompensavimo lėšų sukauptos finansavimo pajamos 

neapmokėtoms sąskaitoms padengti. 
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    - 60 Eur – nemokamo mokinių maitinimo lėšų sukauptos finansavimo pajamos neapmokėtoms 

sąskaitoms padengti. 

   - 184 Eur - Įstaigos pajamų lėšos , pervestos į biudžetą (pajamos už patalpų nuomą). 

 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (priskaičiuotos tėvų įmokos) – 2090,68 Eur. 

 Gautinos sumos už atsitiktines paslaugas (priskaičiuota už  patalpų nuomą ) – 71 Eur. 

 Pinigų likutis sąskaitose – 3688,41 Eur: 

      657,71 – savivaldybės biudžeto lėšos, 

      419,48 – Mokymo lėšos ikimokykliniam ugdymui, 

      27,42 – Mokymo lėšos priešmokykliniam ugdymui 

      204,48 – įstaigos pajamų lėšos, 

      1289,14 – kitų lėšų likutis, 

      30,38 – tėvų įmokų lėšų likutis, 

      60,00 – nemokamo mokinių maitinimo lėšos 

      1000 – praėjusiųjų metų likučio lėšos. 

Finansavimo sumos – 313591,48 Eur ( FBA, eil. Nr. D) 

- 308077,39 – iš savivaldybės biudžeto: 

307419,68 – gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti, 

657,71 – gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms. 

- 506,9 – iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms. 

- 5007,19 – iš kitų šaltinių: 

4759,89 - gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui, 

247,30 – gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms. 

Įsipareigojimai – 30172,36 Eur (FBA, eil. Nr. E) 

        Tiekėjams mokėtinos sumos – 3604,80 Eur, 

         Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) – 26127,64 Eur, 

         Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ( apdraustojo soc. draud. įmokos ) – 439,92 Eur. 

 Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 10673,75 Eur: 

         255– apskaičiuotos pajamos už patalpų nuomą, 

         298,76 – apskaičiuotos pajamos už darbuotojų maitinimąsi įstaigoje, 

         10119,99– apskaičiuotos tėvų įmokų pajamos, 

    

 

 

 

Direktorė                                                                                            Eugenija Vaičaitytė 

                                                                  

 

Vyriausioji buhalterė                                                                           Dalia Toliušytė 

 

 

 

 

                            


