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190529723 DAINŲ G. 11, �IAULIAI 

2013 M. BIR�ELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
AI�KINAMASIS RA�TAS 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
�iaulių lop�elis-dar�elis ��iogelis� (toliau � įstaiga) finansuojama i� �iaulių miesto 

savivaldybės biud�eto, i� Lietuvos Respublikos valstybės biud�eto ir kitų �altinių. 
Įstaiga yra vie�asis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą AB �Swedbank� banke ir 

herbinį antspaudą. Buveinės adresas: Dainų g. 11, �iauliai, įstaigos kodas � 190529723. 
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra �iaulių miesto savivaldybė, kuri 

koordinuoja įstaigos veiklą, tvirtina ir keičia teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos nuostatus, priima 

sprendimus dėl pakeitimų, sprend�ia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 
Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų lop�elis � dar�elis neturi. 

Subjekto ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius yra 53, ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje patvirtinti 54,77 etatai. 

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, darbuotojai neį�velgia. 
Įstaiga vykdo �vietimo prieinamumo ir kokybės u�tikrinimo programą. Pagrindinė 

įstaigos funkcija � ikimokyklinio am�iaus vaikų ugdymas. Taip pat įstaiga vykdo prie�mokyklinio 

am�iaus vaikų ugdymą, kultūrinį, sportinį �vietimą, teikia maitinimo paslaugas. 
Įstaigos finansinės ataskaitos teikiamos u� 2013 m. II ketvirtį. 
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys i�reik�ti Lietuvos Respublikos 

piniginiais vienetais � litais. 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Vie�ojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS). 
Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos vie�ojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

bei apskaitos politika, patvirtinta 2010 metų sausio 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-50. 
Apskaitos politika u�tikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS 

reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais 

apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS �Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas�. 
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinė programa �Progra�, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti 

pagal VSAFAS reikalavimus. 
 

III. PASTABOS 
 

4 PRIEDAS. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL �ALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ 
POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 
Pagal 20-ąjį VSAFAS �Finansavimo sumos� 4 priedo finansavimo sumos i�skirtos 

kaip valstybės biud�eto asignavimai, savivaldybės biud�eto asignavimai, ES projektams finansuoti 

ir asignavimai i� kitų �altinių . 
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2. PRIEDAS. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
 

1. Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatas, kitos ma�inos ir įrenginiai, baldai, 

kompiuterinė ir kita biuro įranga, kitas ilgalaikis turtas. 
2. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro maisto produktų likutis 

sandėlyje  (1446,07 Lt). 
3. Gautinas sumas u� turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (FBA, eil 

Nr.C.III.4) sudaro tėvų įmokos. 
4. Sukauptas gautinas sumas (FBA, eil Nr.C.III.5) sudaro sukauptos finansavimo 

pajamos kreditiniam įsiskolinimui ir sukauptiems atostoginiams padengti, gautinos vaiko i�laikymo 

įstaigoje lė�os, bei sukauptos pajamos u� paslaugas (spec. programos lė�os). 
5. Kitas gautinas sumas (FBA, eil.Nr. C.III.6) sudaro gautinos vaiko i�laikymo 

įstaigoje lė�os, bei sukauptos pajamos u� paslaugas (spec. programos lė�os). 
6. Pinigus ir pinigų ekvivalentus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro pinigų 

likutis banko sąskaitose, i� jų: 
- savivaldybės biud�eto lė�os � 11857,69  Lt; 
- nemokamo maitinimo lė�os � 15828,05 Lt; 
- mokinio krep�elio lė�os � 4142,15 Lt; 
- spec.lė�os   � 3132,57 Lt; 
- tėvų įmokos � 2130,65 Lt; 
- paramos lė�os � 6853,07 Lt; 
- �Comenius� projekto lė�os 8494,85 Lt. 

7. Informacija apie finansavimo sumas pagal �altinį, paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-to VSAFAS 4 priedo formą. 
8. Gautų finansavimo sumų i� valstybės biud�eto likutį ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (FBA, eil. Nr. D.I) sudaro nepanaudotos mokinio krep�elio lė�os ir gautinos Vie�ųjų 

darbų lė�os. 
9. Gautų finansavimo sumų i� savivaldybės biud�eto likutį ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (FBA, eil. Nr. D.II) sudaro sumos , gautos nepiniginiam turtui įsigyti, lygios ilgalaikio 

materialiojo turto likutinei vertei,lė�ų likutis sąskaitoje, ir negautos nemokamo maitinimo lė�os; 
10. Gautų finansavimo sumų i� I� Europos Sąjungos, u�sienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (FBA, eil. Nr. D.III) sudaro nepanaudotos 
�Comenius� projekto lė�os; 

11. Gautų finansavimo sumų i� kitų �altinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(FBA eil. Nr. D.IV) sudaro sumos, gautos nepiniginiam turtui įsigyti, lygios nematerialiojo turto 

likutinei vertei ir paramos lė�ų likutis sąskaitoje. 
13. Tiekėjams mokėtinas sumas (FBA, eil. Nr. E.II. 9) sudaro kreditinis įsiskolinimas 

u�komunalines ir kitas paslaugas bei maisto produktus; 
14. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (FBA, eil. Nr. E.II. 10 ir E.II. 12) 

darbuotojų darbo u�mokestis u� 2013 m. kovo mėn. ir soc. draudimo įmokos, nes algos mokamos 
kito mėnesio 8 d. 

15. Sukauptas mokėtinas sumas (FBA, eil. Nr. E.II. 11) sudaro sukauptos sumos 

atostoginių mokėjimui. 
 
 

2 PRIEDAS. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
 

16. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2013-06-30 duomenis eil. Nr.A.I.1 
�Finansavimo pajamos i� valstybės biud�eto� sudaro finansavimo pajamos i� mokinio krep�elio 

lė�ų, ir skirtų soc. lė�ų vaikų maitinimui. 
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17. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2013-06-30 duomenis eil. Nr.A.I.2 
�Finansavimo pajamos i� savivaldybių biud�etų� sudaro finansavimo pajamos i� �iaulių m. 

savivaldybės biud�eto ir nemokamo maitinimo vaiko i�laikymo įstaigoje lė�ų. 
18. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2013-06-30 duomenis eil. Nr.A.I.3 

�Finansavimo pajamos i� ES, u�sienio valstybių ir tarptautinių organizacijų� sudaro finansavimo 

pajamos i� �Comenius� lė�ų. 
19. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2013-06-30 duomenis eil. Nr.A.I.4. 

�Finansavimo pajamos i� kitų finansavimo �altinių� sudaro finansavimo pajamos i� paramos lė�ų. 
20. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2013-06-30 duomenis eil. 

Nr.A.III.1.�Pagrindinės veiklos kitos pajamos� sudaro priskaičiuotos tėvų įmokos u� vaiko 

i�laikymą įstaigoje, u� baseiną ir patalpų nuomą. 
21. I� pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas, gautas 

pagrindinės veiklos deficitas �21540,34 Lt. 
21. Finansinės ir investicinės veiklos lop�elis-dar�elis neturi. 
22. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtakos per 

ataskaitinį laikotarpį įstaigoje nebuvo. 
23. Grynasis turtas gautas einamojo ataskaitinio laikotarpio pervir�į susumavus su 

pervir�iu metų prad�ioje � 57304,04 Lt. 
Kitos pastabos 

 
23. Per ataskaitinį laikotarpį lop�elyje-dar�elyje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. 
24. Esminių ir neesminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nepastebėta. 
25. Lop�elio-dar�elio restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatytas. 
26.Neapibrė�tųjų įsipareigojimų, neapibrė�tojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį 

nenustatyta. 
27. Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

 
 
 
 

 
 
Vyr.buhalterė     Gintarė Ber�inienė 
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