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                        I.  BENDROJI  DALIS 

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą. 

           Šilut÷s lopšelis – darželis  „Gintar÷lis“ yra biudžetin÷ įstaiga, finansuojama iš Lietuvos 

Respublikos valstyb÷s ir Šilut÷s savivaldyb÷s biudžeto. Įregistruota  1994-10-11, rejestro  Nr.41, 

įstaigos kodas 190687246, steig÷jas Šilut÷s rajono savivaldyb÷s taryba. Įstaiga vykdo švietimo ir 

ugdymo programą, yra priskiriama ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. L/D „Gintar÷lis“ veikia 2 

lopšelio, 6 darželio bei 2 priešmokyklinio ugdymo grup÷s. Įstaiga pasirinkusi katalikiško ugdymo 

kryptį, dainavimo mokymą, bendradarbiauja su Klaip÷dos KU TSĮ, Klaip÷dos kolegija, Šilut÷s F. 

Bajoraičio viešąja biblioteka ir kitomis organizacijomis. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje 

dirbo 43 darbuotojai, iš jų: 19 pedagogų, 24 aptarnaujančio personalo.                                                                                                                                                                                                                             

2. Finansiniai metai    

Lopšelio-darželio „Gintar÷lis“ finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.  

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus 

Lopšelis-darželis „Gintar÷lis“ kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų  

neturi. 

4. Informacija  apie  įstaigos  filialus  ar  struktūrinius  vienetus 

Lopšelis-darželis „Gintar÷lis“ filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

5. Informacija apie neapibr÷žtuosius įsipareigojimus, neapibr÷žtąjį turtą ir jų pokyčius 

Lopšelis-darželis „Gintar÷lis“  neapibr÷žtų  įsipareigojimų ir neapibr÷žtojo turto neturi.  

      6.  Teisiniai ginčai, jų sprendimai ir įtaką finansin÷ms ataskaitoms 

            Lopšelis-darželis “Gintar÷lis“ teisinių ginčų, bei sprendimų d÷l jų neturi.  

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

tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą   

            Svarbi sąlyga ir aplinkyb÷, veikianti įstaigos veiklą yra savininko teises ir pareigas     

 įgyvendinančios institucijos – Šilut÷s miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimai. 

                                                            



                                     

 

                                      II.   APSKAITOS   POLITIKA 

1. Apskaitos politikos norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansin÷ 

atskaitomyb÷ 

         Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų 

straipsnių kurie neatitiktų reikalavimų n÷ra. 

         Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą 

reglamentuojančius teis÷s aktus: 

-Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartai; 
-Lietuvos Respublikos buhalterin÷s apskaitos įstatymas; 
-Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymas; 
-Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; 
-Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teis÷s aktais. 

            2. Bendrieji apskaitos principai ir metodai 

         Žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas taip, kad tikrai ir teisingai būtų parodytas 

įstaigos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos, grynasis turtas. Buhalterin÷ 

apskaita tvarkoma  ir finansin÷s ataskaitos sudaromos, vadovaujantis šiais apskaitos principais: 

        1.  subjekto; 
        2.  veiklos tęstinumo; 
        3.  periodiškumo; 
        4.  pastovumo; 
        5.  piniginio mato; 
        6.  kaupimo; 
        7.  palyginimo; 
        8.  atsargumo; 
        9.  neutralumo;  

                   10. turinio viršenyb÷s prieš formą. 
 
        Lopšelio-darželio apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno 

taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu n÷ra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi 

bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio 

pateikimas“. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šio ataskaitos: 

                1. Finansin÷s būkl÷s ataskaita; 
                2. Veiklos rezultatų ataskaita; 
                3. Pinigų srautų ataskaita; 
                4. Grynojo turto pokyčių ataskaita; 
                5. Aiškinamasis raštas; 
 
Įstaiga sudarydama aiškinamąjį raštą, pateikia visas pastabas, kurios yra privalomos pagal 6 VSAFAS 

ir kitų VSAFAS reikalavimus. 

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.  

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi,  naudojant Lietuvos Respublikos 

piniginį vienetą – eurą. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 



         

 

           3.  Apskaitos politikos nuostatos 

           3.1. Nematerialusis turtas   

       Nematerialusis turtas  pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus. Nematerialiojo turto apskaita vykdoma pagal  

13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas" reikalavimus, o nematerialiojo turto nuvert÷jimo 

apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje pagal 22-ojo VSAFAS „Turto nuvert÷jimas" reikalavimus. 

Nematerialusis turtas  pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. 

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo 

laikas savivaldyb÷s mero spendimu: 

Eil.Nr. Nematerialaus turto grup÷s 
Naudingas 

tarnavimo laikas 

1. Programin÷ įranga, jos licencijos ir technin÷ dokumentacija 2 

2. Kitas nematerialusis turtas 6 

        Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

amortizacijos skaičiavimo metodą. 

      Nematerialiojo turtas nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto 

pripažinimo kriterijų. 

           3.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

       Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas", ilgalaikio materialiojo turto nuvert÷jimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir 

taisykl÷s - 22-ajame VSAFAS „Turto nuvert÷jimas".      

      Ilgalaikis materialusis turtas įstaigoje pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir  12- ame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus.  

      Ilgalaikis materialus  turtas po pirminio pripažinimo įstaigoje apskaitomas įsigijimo savikaina.      

      Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įstaiga valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti 

ekonomin÷s naudos, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus. Lopšelio - darželio  ilgalaikiu 

turtu pagal Vyriausyb÷s nustatytą vertę laikomas turtas, kurio vert÷ yra didesn÷ nei 500 Eur. 

      Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes: 

1. pastatai,  
2. infrastruktūros ir kiti statiniai,  
3. mašinos ir įrenginiai, 
4. baldai ir biuro įranga (baldai ir kompiuterin÷ technika), 
5. kitas ilgalaikis materialus turtas. 
 

       Ilgalaikio materialiojo turto nud÷vimoji vert÷ yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo 

tarnavimo laiką. Įstaigoje taikomas  tiesiogiai proporcingas (tiesinis) nusid÷v÷jimo skaičiavimo 

metodas pagal patvirtintus konkrečius materialiojo turto nusid÷v÷jimo normatyvus. 



      

 

  Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos: 

1. jį perleidžiant; 
2. kai Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba 

netinkamu (negalimu) naudoti; 
3. jei turtas prarandamas d÷l vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų panašių priežasčių, tačiau 

tik po teisminio ar atitinkamos institucijos sprendimo. 
 

                  3.3. Atsargos 

         Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibr÷žimą, pateiktą 

8-ajame VSAFAS „Atsargos" . 

        Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga įsigyja per vienus metus, sunaudoja 

pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti . Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis 

inventorius – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina mažesn÷ už Vyriausyb÷s nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo 

turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos turi būti įvertintos įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina.. Į atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainą įtraukiamos visos įsigijimo perdirbimo ir 

kitos išlaidos, susidariusios gabenant atsargas į jų buvimo vietą ir suteikiant joms būtiną tinkamam 

naudojimui būklę.  

         Kai atsargos sunaudotos įstaigos ūkin÷je veikloje nurašomos, jų balansin÷ vert÷ turi būti 

pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos 

viešosios paslaugos. Atiduoto įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vert÷ iš karto pripažįstama 

sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekin÷ apskaita kontrol÷s tikslais tvarkoma nebalansin÷se sąskaitose.  

        3.4. Finansinis  turtas 

       Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisykl÷s nustatyti 17-ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 

      Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi pagal trukmę į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau 

kaip po 12 m÷nesių, skaičiuojant nuo paskutin÷s einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.  

           Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti 

per 12 m÷nesių, skaičiuojant nuo paskutin÷s einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikiam 

finansiniam turtui priskiriama:  

Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos 

įsigijimo savikaina;  

Pinigai ir jų ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra 

trumpalaik÷s, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų 

sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų m÷nesių, o vert÷s pokyčių rizika yra labai nedidel÷. 

        

 



 

 

       3.5. Finansavimo  sumos        

       Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 - ajame VSAFAS "Finansavimo sumos" 

nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos –  iš valstyb÷s ir savivaldyb÷s biudžeto, Europos Sąjungos, 

Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti lopšelio-darželio  

nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms 

įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą 

pavedimams vykdyti, kitas l÷šas išlaidoms dengti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

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

tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo sumų 

apskaitos ypatumai detaliai nustatyti Finansavimo sumų apskaitos tvarkos apraše.     

       3.6.  Atid÷jiniai 

      Atid÷jiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS „ Atid÷jiniai , 

neapibr÷žtieji įsipareigojimai, neapibr÷žtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“  išvardintus pripažinimo 

kriterijus. 

     Atid÷jiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai d÷l įvykio praeityje įstaiga turi 

dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižad÷jimą ir tik÷tina, kad jam įvykdyti bus reikalingi 

ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos sąlygos, 

atid÷jiniai n÷ra pripažįstami.  

  3.7.  Nuoma, finansin÷ nuoma (lizingas) 

       19-asis VSAFAS „Nuoma, finansin÷ nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nustato 

viešojo sektoriaus subjekto ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, atsirandančių iš nuomos, finansin÷s 

nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis pereina teis÷ valdyti ir naudoti turtą, registravimo 

apskaitoje ir pateikimo finansin÷se ataskaitose reikalavimus. 

      3.8. Pajamos 

      Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisykl÷s nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 

20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

        Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.  

        Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tik÷tina, kai įstaiga gaus su sandoriu 

susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai įstaiga gali patikimai 

įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

        Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansin÷se ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prek÷s ar kt., 

nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Visos įstaigos pajamos skirstomos į grupes: pagrindin÷s 

veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansin÷s ir investicin÷s veiklos pajamas. 



      

 

       3.9. Sąnaudos  

       Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisykl÷s nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 

Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų 

apskaitą reglamentuojančiais VSAFAS. Sąnaudų dydis įvertinamas sumok÷ta arba mok÷tina pinigų 

arba jų ekvivalentų suma. Sąnaudos pripažįstamos ir įstaigos apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusio pajamos, neatsižvelgiant į 

pinigų išleidimo laiką. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: 

pagrindin÷s veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansin÷s ir investicin÷s veiklos sąnaudos. 

       3.10.  Segmentai 

       Informacijos pagal segmentus pateikimo finansin÷se ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame 

VSAFAS  „Atsiskaitymas pagal segmentus“. Segmentai – įstaigos pagrindin÷s veiklos dalys pagal 

atliekamas valstyb÷s funkcijas, apimančios vienarūšes įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal 

valstyb÷s funkcijų klasifikaciją. Įstaiga skiria šiuos segmentus: Švietimo. 

      Apie segmentus pateikiama informacija: Segmento sąnaudos; Segmento pinigų srautai. 

3.11. Apskaitos politikos keitimas.  Apskaitinių įverčių keitimas 

Apskaitos politikos keitimo principai ir taisykl÷s nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,  

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.  

      Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti 

įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Apskaitos politika keičiama d÷l VSAFAS 

pasikeitimo arba, jei kiti teis÷s aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansin÷se ataskaitose 

rodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų 

buvusi naudojama, tod÷l pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkin÷ms operacijoms ir ūkiniams 

įvykiams nuo jų atsiradimo.      

     Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkyb÷s, kuriomis buvo remtasi 

atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio 

pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas 

pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansin÷s būkl÷s ataskaitos 

straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. 

3.12. Apskaitos klaidų taisymas 

      Apskaitos klaidų taisymo taisykl÷s nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pasteb÷tos apskaitos klaidos, 

padarytos pra÷jusių ataskaitinių laikotarpių finansin÷se ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, 

jei jos vertin÷ išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis  klaidų 

vertin÷mis išraiškomis yra didesn÷ 0,5 procento per  finansinius metus gautų finansavimo sumų vert÷s. 

Ir esmin÷s, ir neesmin÷s apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansin÷se 

ataskaitose.  



         

 

                                                             III. PASTABOS 

 

  1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr.1) 

          Lopšelyje-darželyje įregistruotas nematerialusis turtas -  visiškai amortizuotas, tačiau vis dar 

naudojamas įstaigos veikloje. 

NT  pavadinimas Įsigijimo savikaina Amortizacija Likutin÷ vert÷ 

Programin÷ įranga ir 
jos licenzijos 

 
342 

 
342 

 
0,00 

                                                                             
Viso: 

 
342 

342 
 
0,00 

 

          Informacija apie nematerialiojo turto balansin÷s vert÷s pagal grupes pasikeitimą per 2016 m., 

pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS standarto 1 priede nustatytą formą.   

 2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr.2) 

       Ilgalaikis materialusis turtas finansin÷s būkl÷s ataskaitoje parodytas likutine verte. 

       Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nud÷v÷tas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentel÷je 

pateikiamas turtas ir jo įsigijimo savikaina bei sukaupta nusid÷v÷jimo. 

                                                    Visiškai nud÷v÷tas IMT 

Eil. 
Nr.  

IMT pavadinimas Įsigijimo vert÷ Sukaupta 
nusid÷v÷jimo 
suma 

Likutin÷ vert÷ 

1. Kiti kiemo statiniai 6169,00 6169,00 0,00 
2.  Šaldiklis „Snaig÷“ 320,00 320 0,00 
3. Elektrin÷ m÷smal÷ 652,00 652,00 0,00 
4. Vejapjov÷ LM2155 463,00 463,00 0,00 
5. Elektr.m÷sos malimo mašina 547,00 547,00 0,00 
6. Elektr.bulvių skut.mašina 1837,00 1837,00 0,00 
7. Elektr.daržov.smulk.mašina 871,00 871,00 0,00 
8. Baldai 290,00 290,00 0,00 
9. Kompiuteriai 3454,00 3454,00 0,00 
10. Multimedia projektorius 579,00 579,00 0,00 
 Pianinas „Ryga“ 327,00 327,00 0,00 
                        VISO: 15509 15509 0,00 
 

           Sutarčių, pasirašytų d÷l ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną neturime. 

            Šilut÷s lopšelio – darželio „Gintar÷lis“  direktor÷s įsakymu „D÷l turto pripažinimo netinkamu 

(negalimu) naudoti“  2016 m. lapkričio 24 d. Nr. V1-46 bei Šilut÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 

sprendimu  „D÷l   leidimo  nurašyti   valstybei   ir   savivaldybei  nuosavyb÷s  teise  priklausantį  turtą“  

2016 m. lapkričio m÷n 04 d. Nr. 13 buvo nurašytas Šilumos skaitiklis invent. Nr. 120001, turto 

pirmin÷ vert÷ 1107,80 Eur , nusid÷v÷jimas 1107,80 Eur.  



 

 

Įstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto grup÷s ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas patvirtintas 

savivaldyb÷s administracijos direktoriaus:  

ŠILUTöS LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARöLIS“ ILGALAIKIO TURTO NUSIDöVöJIMO 
(AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI 

Eil. Nr. Ilgalaikio turto grup÷s ir rūšys 

Turto nusid÷v÷jimo 
(amortizacijos) 
normatyvai 
metais 

 MATERIALUSIS TURTAS  
3. Pastatai  
3.1. Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio 

šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai 
– gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

75 

3.2 Kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai (surenkami 
monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, molio arba 
mediniai išardomieji ir kiti)  

12 

4. Mašinos ir įrenginiai  
4.1. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio  

įrenginiai 
 

4.1.1. Telefono aparatai, abonentinių linijų surinkimo aparatūra, 
vidaus ryšio įrenginiai              

5 

4.2. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų 
tinklų valdymo įrenginiai ir įranga 

 

4.2.1. Pri÷mimo bei perdavimo stacionarin÷s radijo stotys, radijo 
imtuvai, televizijos ir videokontroliniai įrenginiai; studijų 
mikrofonai, magnetofonai ir kt.                   

7 

4.3. Kitos mašinos ir įrenginiai  
4.3.1. Kontroliniai matavimo prietaisai            8 
4.3.2. Skalbimo mašinos, karuseliniai skalbimo įtaisai; 

džiovinimo būgnai, skalbinių lyginimo presai; centrifugos, 
kombinuotosios skalbimo, gręžimo ir džiovinimo mašinos                                   

6 

4.3.3. Buitin÷s elektrin÷s virykl÷s                9 
4.3.4. Gazonų pjovimo mašinos, gazonų kraštų apdirbimo 

mašinos, vejapjov÷s, žoliapjov÷s            
3 

4.3.5. Šilumos, dujų ir vandens sunaudojimo apskaitos prietaisai                       7 
4.3.6. Šaldymo įrengimai, šaldytuvai                           9 
4.3.7. Šiluminiai įrengimai, šildytuvai   7 
4.3.8. M÷sos, daržovių ir vaisių perdirbimo mašinos (automatin÷s 

ir pusiau automatin÷s)                                
6 

5. Baldai ir biuro įranga  
5.1. Baldai  
5.1.1. Baldai (išskyrus komplektus)                9 
5.1.2. Baldų komplektai 11 
5.2. Kompiuteriai ir jų įranga  
5.2.1. Personaliniai kompiuteriai ir kiti jiems prilyginti, 

kompiuterių išoriniai įrenginiai.  
7 

5.2.2. Kompiuterių tinklai ir jų įranga            7 
6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  
6.1. Muzikos instrumentai  
6.1.1. Pianinai, rojaliai, arfos 18 
6.1.2. Pučiamieji, mušamieji, styginiai ir kiti 9 



 
 
 

  

6.2. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys  
6.2.1. Gręžimo ir skeliamieji plaktukai, dr÷l÷s, perforatoriai ir kiti 

mechaniniai, pneumatiniai ir elektriniai įrankiai       
3 

6.2.2. Kiti įrankiai       5 
6.3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6 
 

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansin÷s vert÷s pagal  IMT grupes pasikeitimą per 2016 

m., pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. 

Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teis÷s aktai, ir turtas, užstatytas kaip 

įsipareigojimų garantas įstaigoje  n÷ra. Pagal finansin÷s nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto n÷ra. 

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą (pastaba Nr. 3) 

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.  

4. Informacija apie biologinį turtą  (pastaba Nr.4) 

Įstaiga biologinio turto neturi. 

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.5) 

Visas įsigytas ūkinis inventorius, ugdymo priemon÷s, medžiagos, maisto atsargos, atsargos                                               

atiduota naudoti ūkin÷je veikloje. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų n÷ra. Atsargų likutį metų 

pabaigoje sudaro maisto produktų likutis sand÷lyje.   

Informacija apie atsargų balansin÷s vert÷s pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 

pagal  8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. 

 6. Informacija apie išankstinius apmok÷jimus (pastaba Nr. 6) 

Išankstinių apmok÷jimų likutį metų pabaigai sudaro išankstinis apmok÷jimas už spaudinius.  

Informacija apie išankstinius apmok÷jimus pateikiama  6-ojo VSAFAS  6 priede.  

7. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. 7) 

Sukauptų  gautinų sumų susidariusių likučių sąskaitose išanalizavimas: 

Sąskaitos 2267001 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas, sudaro t÷vų įmokos – 

1365,53 Eur.   

Sąskaitos 2282101  sukauptos finansavimo pajamos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną  

            sudaro– 1590,75 Eur.   

            Sąskaitos 2282701  Kitos sukauptos pajamos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 

atostogų ir SODROS įmokų rezervas – 17965,74 Eur. 

             Sąskaitos 2298001 Kitos gautinos sumos, sudaro finansavimo suma iš darbo biržos 88,87 Eur. 

Informacija apie gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS  7 priede nustatytas formas. 

8.   Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 8) 

Susidariusių pinigų ir pinigų ekvivalentų likučių sąskaitose išanalizavimas 

Sąskaitos  2411102   Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (įplaukos už paslaugas) likutį  

ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro  uždirbtos pajamos – 3661,04 Eur. 



 

 

 

Sąskaitos  2411103   Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (pavedimų l÷šos) likutį  

ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro sukauptos  2 % ir  r÷m÷jų  l÷šos – 1903,62 Eur. 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 17-ojo VSAFAS  8 priede  

 9. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 9) 

    Gautų finansavimo sumų iš valstyb÷s biudžeto ir iš savivaldyb÷s biudžeto likutį ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje sudaro sumos, gautos nepiniginiam turtui įsigyti, lygios ilgalaikio materialiojo 

turto likutinei vertei. Gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

sudaro nepiniginiam turtui įsigyti, lygios ilgalaikio materialiojo turto likutinei vertei ir  paramos l÷šų 

likutis sąskaitoje. 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį                 

laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą.  

      Informacija apie finansavimo sumų likučius ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje  

pateikiama   20-ojo VSAFAS 5 priede nustatytą formą. 

Informacija apie finansavimą  pateikiama  lentel÷je „PAŽYMA DöL FINANSAVIMO 

SUMŲ“   

10.  Informacija apie įsipareigojimus (pastaba Nr.10) 

Ilgalaikių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį lopšelyje-darželyje  nebuvo. 

            Įstaiga atid÷jinių n÷ra suformavusi. Taip pat neapibr÷žtų įsipareigojimų, neapibr÷žtojo turto ir 

jų pokyčių neturi. Lopšelis – darželis teisinių ginčų bei sprendimų d÷l jų neturi. 

Įstaiga, turto pagal finansin÷s nuomos (lizingo) sutartis neturi. 

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus ir kai kurias mok÷tinas sumas yra pateikiama 

17-ojo VSAFAS  12 priede nustatytą formą. 

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama 17-ojo 

VSAFAS 13 priede nustatytą formą. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaik÷s mok÷tinos sumos 1679,62 Eur. sudar÷ 

neapmok÷tos sąskaitos tiek÷jams, nes nebuvo pateikta 2016.12.31 dienai sąskaitų-faktūrų.:  

Eil. Nr. Kreditoriaus pavadinimas Įsiskolinimo suma, Eur 
1 UAB Šilut÷s „Šilumos tinklai“  781,27 
3 AB ESO   275,80 
5 Energijos tiekimas UAB  197,69 
6 UAB Šilut÷s vandenys  424,50 
8 TEO LT 0,36 
 Viso: 1679,62 

 
      Sukauptas mok÷tinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai – 17965,74 Eur. 
      Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro t÷vų permokos – 2181,99 Eur. 
 

 
 



 
 
 
 

Veiklos rezultatų ataskaita 
 

11. Informacija apie kitas pajamas ir finansin÷s investicin÷s veiklos pajamas, ir sąnaudas 

(pastaba Nr.11) 

             Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2016-12-31 duomenis eil. Nr. A.I. „Finansavimo pajamos 

iš valstyb÷s biudžeto“ sudaro finansavimo pajamos iš mokinio krepšelio, l÷šos viešųjų darbų 

apmok÷jimui, l÷šos socialin÷s paramos nemokamam maitinimui, l÷šos brandos egzaminų 

administravimui darbų vertinimui apmok÷ti, ir nemokamai gauta knygų ir metodin÷s medžiagos.  

              Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2016-12-31 duomenis „Finansavimo pajamos iš 

savivaldybių biudžetų“ sudaro finansavimo pajamos iš Šilut÷s m. savivaldyb÷s biudžeto. 

           Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2016-12-31 duomenis „Finansavimo pajamos iš kitų 

šaltinių“ sudaro paramos l÷šų finansavimo pajamos ir darbo biržos l÷šos. 

        Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2016-12-31 duomenis eil. Nr.A.III.1.„Pagrindin÷s veiklos 

kitos pajamos“ sudaro  priskaičiuotos t÷vų įmokos už vaiko išlaikymą įstaigoje 55003,95 Eur. 

Informacija apie pajamų balansin÷s vert÷s pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 10-

ojo VSAFAS 2 priede nustatytą formą. 

          Iš pagrindin÷s veiklos pajamų at÷mus pagrindin÷s veiklos sąnaudas, gautas pagrindin÷s 

veiklos perviršis  1288 Eur. 

      Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtakos per ataskaitinį laikotarpį 

įstaigoje nebuvo. 

 12.  Informacija apie segmentus (pastaba Nr. 12) 

             Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama  25-ojo VSAFAS priede nustatytą formą. 

14. Pinigų srautai  (pastaba Nr.14) 

           Informacija apie pinigų srautus per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiama  5-ojo VSAFAS  2 

priede nustatytą formą.  

15. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (pastaba Nr.15) 

Informacija apie grynojo turto balansin÷s vert÷s pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pateikiama pagal 4-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16. Informacija apie įstaigos nebalansin÷s sąskaitos apskaitą 

          Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebalansin÷se sąskaitose užregistruota turto už 21747,88 Eur  

          Nebalansin÷se sąskaitose apskaitomas turtas pateikiamas lentel÷je 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas Vert÷ Charakteristika Pastabos 

1. Žem÷s sklypas 

(Valstyb÷s turtas)  

161029,00 Adresas: Kęstučio g. 
14, Šilut÷. 

Panaudos sutartis 

2009.08.11Nr.4-5012(1.3) 
2.  Kompiuterin÷ įranga 774,00 Neatlygintinai naudotis 

 
Panaudos sutartis 

2004.03.12 Nr.4-368 
3. Komplektas  pakuočių 

atliekoms rūšiuoti       
(3 vnt. plastiko, 
popieriaus, stiklo) 
 

0,00 
 

Neatlygintinai naudotis 
 

Pagal turto pasaugos aktą. 

2016-07-11 Nr. 219 
 

4 Trumpalaikis turtas 55671,88 Ūkinis inventorius 
perduotas naudojimui 
įstaigos veikloje  

Turto sąrašai byloje 6.17. 

                        VISO: 217474,88   
 

   

 

 

  Direktor÷                                                                                                    Stefanija  Petkien÷ 

  

  Vyr. buhalter÷                                                                                           Genovait÷ Matevičien÷                                        

                                        
 
                         
 
                                         
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
                                           Šilut÷s lopšelis – darželis  „Gintar÷lis“  190687246  

(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, pavadinimas, įstaigos kodas VSAKIS) 
 

PAŽYMA DöL FINANSAVIMO SUMŲ 
                                                         2017-02-21   Nr. 22    

                                                                                 Šilut÷ 
Pagal ataskaitinio laikotarpio 2016 m. gruodžio m÷n. 31 d. būklę. 
 
1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*: 
Eil. 
Nr. 

Finansavimo šaltinis Valstyb÷s funkcija 
Ekonomin÷s klasifikacijos 

straipsnis 
Suma (eurais, ct.) 

1 Savivaldyb÷s biudžetas 09010101 Sukauptos finansavimo 
pajamos   

9774,03 

2 Valstyb÷s biudžeto 
(perskirst. l÷šos) 

09010101 Sukauptos finansavimo 
pajamos   

9782,46 

 Iš viso:   19556,49 
 
2. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos**: 
Eil. 
Nr. 

Finansavimo šaltinis Valstyb÷s funkcija 
Ekonomin÷s klasifikacijos 

straipsnis 
Suma (eurais, ct.) 

1 Savivaldyb÷s biudžetas 09.01.01.01 Kitoms išlaidoms 280240,00 

2 Valstyb÷s biudžeto 
(perskirst. l÷šos) 

09.01.01.01 Kitoms išlaidoms 144100,00 

3 Valstyb÷s biudžeto 
(dotac.) 

10.04.01.40.04 2.7.2.1.1.1 1213,62 

4 Valstyb÷s biudžeto 
(Vietinio ūkio programa) 

04.01.02.01 Kitoms išlaidoms 1830,00 

 Iš viso:   427383,62 
 
3. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje***: 
Eil. 
Nr. 

Finansavimo šaltinis Valstyb÷s funkcija 
Ekonomin÷s klasifikacijos 

straipsnis 
Suma (eurais, ct.) 

 Valstyb÷s biudžeto 
(dotac.) 

10.04.01.40.04 2.7.2.1.1.1 151,71 

 Iš viso:   151,71 
 
4. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje****: 
Eil. 
Nr. 

Finansavimo šaltinis Valstyb÷s funkcija 
Ekonomin÷s klasifikacijos 

straipsnis 
Suma (eurais, ct.) 

    0,00 
 Iš viso:   0,00 
Duomenis prašome pateikti susumuotus pagal finansavimo šaltinį, valstyb÷s funkciją, iš viso. 
* Sukauptos finansavimo pajamos (tik sukaupti atostoginiai(darbo užmokestis ir įmokos Sodrai) 22821XX – Sukauptos 

finansavimo pajamos)). 

** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)). 

*** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos)). 

**** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos 

grąžintinos finansavimo sumos)). 

 
Direktor÷                                                                     __________                 Stefanija Petkien÷ 
 
Vyr. buhalter÷                                                              __________                 Genovait÷ Matevičien÷ 
 


