
 

 

 

 

ŠILUTöS LOPŠELIS – DARŽELIS " GINTARöLIS" 

Savivaldyb÷s biudžetin÷ įstaiga, Kęstučio g . 14, Šilut÷, tel. (8 441) 6 22 68, (8 441) 6 22 69 el.p. 

silut÷.gintarelis@gmail.com Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190687246.  

                       
 

                 2016 METŲ  III  KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ  ATASKAITŲ  RINKINIO 

                                                           AIŠKINAMASIS  RAŠTAS                                                                      

                                                                2016 lapkričio 02 d. Nr. 156 

 

               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 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. Per ataskaitinį 

laikotarpį įstaigoje dirbo 44 darbuotojai, iš jų: 19 pedagogų, 25 aptarnaujančio personalo.                                                                                                                                                         

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus 

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

3. Informacija  apie  įstaigos  filialus  ar  struktūrinius  vienetus 

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

4. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą. 

Svarbi sąlyga ir aplinkyb÷, veikianti lopšelio – darželio veiklą, yra savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

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

       5.  Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi, naudojant Lietuvos Respublikos piniginį 

vienetą – eurą 

                                          II.   APSKAITOS   POLITIKA 

       6.   Apskaitos politikos norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansin÷ atskaitomyb÷ 

Šilut÷s lopšelio – darželio „Gintar÷lis“ tarpin÷s finansin÷s ataskaitos parengtos 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. 

                                                            



                                                        

 

 

                                                               III. PASTABOS 

                                                  Finansin÷s būkl÷s atskaita 

        7. Informacija apie sukauptas gautinos finansavimo sumas 

Sukauptas  gautinas finansavimo sumas FBA (eil. Nr. C.III.5.) paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 

likutis 38945,00 Eur.  

Sąskaitos 2282101  sukauptos finansavimo pajamos: Valstyb÷s – 9340,71 Eur. ; Savarankiškų – 14548,90 Eur.    

Sąskaitos 2282702  Kitos sukauptos pajamos atostogų ir SODROS įmokų rezervas – 15055,39 Eur. 

         8.  Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus  

Pinigus ir pinigų ekvivalentus FBA (eil. Nr. C.III.V.) paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną piniginių l÷šų 

likutis banko sąskaitose sudaro 6420,04 Eur. tai yra: 

            Sąskaitos  2411101   Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais Biudžeto asignavimų likutis – 4937,11 Eur.            

(iš jų: Savarankiškų funkcijų l÷šos – 4412,16 Eur.; Mokinio krepšelio l÷šos – 364,17 Eur.;                                                       

Įstaigos pajamų už paslaugas l÷šos –  212,79 Eur.;  Viešųjų darbų l÷šos – -52,01 Eur. )  

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

uždirbtos pajamos –  910,38 Eur. 

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

2 % ir  r÷m÷jų  l÷šos –  572,55 Eur.        

          9.  Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus 

Trumpalaikiai įsipareigojimai  FBA (eil. Nr. E.II.9-12.) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje sudar÷ – 

37015,00 Eur. iš jų: 

          Tiek÷jams mok÷tina suma už suteiktas paslaugas  –  1642,95 Eur. 

          Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (darbo užmokestis) – 15160,17 Eur.; socialinio draudimo 

įmokos 9 % – 1973,05 Eur.; papildomas pensijų draudimo įmokos 2% - 107,76 Eur.; mok÷tinas gyventojų 

pajamų mokestis – 2269,41 Eur.; Kitos mok÷tinos sumos 203,00 Eur.;  Mok÷tinos darbdavio SODROS įmokos 

30,98% - 6791,67 Eur. 

          Sukauptos mok÷tinos sumos (atostoginių sąnaudos) –  7776,76 Eur.  

          Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (gauti išankstiniai apmok÷jimai už įstaigos teikiamas paslaugas ) – 

1089,96 Eur.                                                        

                                                                    Kitos pastabos  

         10. Informacija apie atid÷jinius, apibr÷žtuosius įsipareigojimus, neapibr÷žtąjį turtą ir                        

poataskaitinius įvykius  

Įstaiga per atskaitinį laikotarpį 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.  

Per atskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. Esminių klaidų nepasteb÷ta. 

  

 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 
                                                2016-11-02   Nr.153    

  
Šilut÷ 

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2016 m. rugs÷jo m÷n. 30 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 Kitoms išlaidoms 17086,50 

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

09010101 Kitoms išlaidoms  11061,03 

3 Savivaldyb÷s biudžetas 09010101 Kitos sukauptos pajamos  
(atostogų rezervas) 

4081,80 

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

09010101 Kitos sukauptos pajamos  
(atostogų rezervas) 

3694,96 

 Iš viso:   35924,29 
 
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 194910,00 

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

09.01.01.01 Kitoms išlaidoms 97150,00 

3 Valstyb÷s biudžeto 
(dotac.) 

10.04.01.40.04 2.7.2.1.1.1 944,25 
 

4 Valstyb÷s biudžeto 
(Vietinio ūkio programa) 

04.01.02.01 Kitoms išlaidoms 1830,00 

 Iš viso:   294834,25 
 
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 2.7.2.1.1.1 101,28 

 Iš viso:   101,28 
 
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÷ 

 


