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Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Šilelis“ 

Įmonės kodas 190324519 Adresas Pivonijos g. 7, Ukmergė 

 

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS 

 RAŠTAS PAGAL  2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS 
 

2018 m.  balandžio  mėn. 12 d. 

BENDROJI DALIS 

 

 Ukmergės  vaikų  lopšelis-darželis „Šilelis“  yra viešasis juridinis asmuo, turintis 

atsiskaitomąsias sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.  

Lopšelio-darželio buveinės adresas: Pivonijos g. 7, Ukmergė, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 

190324519. Lopšelis - darželis  įsteigtas 1976 m. kovo 1 dieną. 

  Lopšelis - darželis    yra    biudžetinė    įstaiga   teikianti   ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo paslaugas.  

 Ukmergės   vaikų   lopšelio-darželio   „Šilelis“  savininkė  yra  Ukmergės  rajono savivaldybė. 

 Lopšelis - darželis  finansuojamas  iš  Ukmergės  rajono  savivaldybės biudžeto, valstybės 

biudžeto, kitų šaltinių ir teikiamų paslaugų, kurias sudaro įmokos už vaikų maitinimą  ir mėnesinis 

už vaikų ugdymą mokestis. 

 Lopšelyje - darželyje  veikia  5  grupės:  3 dieninės (lopšelio, ikimokyklinio ugdymo, bei 

mišri)   ir 2 savaitinės (lopšelio ir mišri) grupės. Vaikai lopšelyje – darželyje ugdomi nuo 1 m.  iki  7 

m. amžiaus.  Mišrioje grupėje su ikimokyklinukais ugdomi ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Per 

ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai lopšelį – darželį lankė 83 vaikai. 

 Vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ finansiniai metai prasideda 2018 m. sausio 1 d. ir  baigiasi 

2018 m. gruodžio  31 d. 

 Lopšelis-darželis neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. 

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje dirbo 30 darbuotojų. 

 Finansinės ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. 

Visos ataskaitos sudarytos eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio. 
 

APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaigos apskaitos politika aprašyta ir pateikta prie finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus. 

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas. 

 Lopšelio-darželio nematerialiame turte apskaitoma finansų valdymo ir  buhalterinės apskaitos 

programa, internetinis tinklapis.  Visas įstaigoje esantis ilgalaikis nematerialusis turtas yra visiškai 

nudėvėtas. 

 

2. Ilgalaikis materialusis turtas. 

 Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) apskaitomas pagal grupes ir atvaizduojamas 

likutine verte. 
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  Pastabos 

Nr. 
Materialiojo turto grupė Įsigijimo vertė, Eur 

Sukauptas 

nusidėvėjimas, 

Eur 

Likutinė vertė 

laikotarpio 

pabaigoje, Eur 

2.1. Negyvenamieji pastatai 486960,24 127960,15 359000,09 

2.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 4306,47 1794,45 2512,02 

2.3. 
Baldai 2526,34 2526,34 0,00 

Kompiuterinė įranga 5031,10 3757,68 1273,42 

2.4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 16393,09 10706,05 5687,04 

 

 Lopšelyje-darželyje naudojamas visiškai nusidėvėjęs IMT už 12 157,39 € sumą, tai: 

a. Baldai: įsigijimo vertė – 2 526,34 €; 

b. Kompiuterinė įranga: įsigijimo vertė – 1 550,60 €; 

c. Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 8 080,45 €. 

 

3. Atsargos. 

 Įstaigoje apskaitomą atsargų 1 427,85 € sumą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarė: 

a.     maisto produktai – 661,39 € (spec. programų lėšos); 

b.   ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys -  179,48 € (savivaldybės, valstybės  ir spec. 

programų lėšos);  

c.     kuras, degalai ir tepalai – 13,67 € (savivaldybės lėšos); 

d.  kitos medžiagos – 30,94 €  (savivaldybės ir kitos lėšos);  

e.     ūkinis inventorius esantis įstaigos sandėlyje – 542,37 € (specialiųjų 

programų ir kitos lėšos). 

 Per ataskaitinį laikotarpį  ūkinio inventoriaus į nebalansinę sąskaitą perkelta už 73,81  €.  

 

4. Išankstiniai apmokėjimai. 

  Įstaigoje apskaitomą 655,84 € sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė kitos 

ateinančių laikotarpių sąnaudos, tai už: 

a. komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 151,02  € (savivaldybės lėšos); 

b. priskaičiuotas darbo užmokestis (kasmetinės atostogos už balandžio mėnesį)  - 

384,05 € (savivaldybės ir valstybės lėšos); 

c. priskaičiuotos darbdavio socialinio draudimo įmokos (apskaičiuotos nuo 

kasmetinių atostogų už balandžio mėnesį) – 120,77 € (savivaldybės ir valstybės lėšos).  

 

5.  Per vienus metus gautinos sumos. 

 Įstaigoje apskaitomą 36264,16 € sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė: 

5.1.  Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas  - 3 297,31 € 

(debitorinis tėvų įsiskolinimas už vaikų išlaikymą įstaigoje, specialiųjų programų lėšos), 

5.2.  Sukauptos gautinos sumos  – 32 966,85 €, iš jų: 

   sukauptos atostoginių  sąnaudos – 12 863,93 € (savivaldybės ir 

valstybės lėšos); 

   nuo sukauptų atostoginių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo 

įmokos  – 3 929,22 € (savivaldybės ir valstybės lėšos); 

  priskaičiuotas, bet neišmokėtas  darbo užmokestis už 2018 metų kovo 

mėnesį -  10 401,26  € (savivaldybės ir valstybės lėšos); 

 priskaičiuota, bet neišmokėta  darbdavių socialinė parama už dvi 

pirmąsias nedarbingumo dienas per  2018 metų kovo mėnesį -  135,51  € (savivaldybės ir valstybės 

lėšos); 

  nuo priskaičiuoto ir neišmokėto darbo užmokesčio apskaičiuotos  

valstybinio socialinio draudimo įmokos – 5 031,83 € (savivaldybės ir valstybės lėšos); 

  ryšių paslaugos – 49,81 € (savivaldybės lėšos); 

  už šilumos energiją – 404,27 € (savivaldybės lėšos); 

  už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  - 151,02 €. 
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6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

 Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Šilelis“ pinigus laiko atsiskaitomosiose sąskaitose 

esančiose Luminor Bank AB banke. Banke esančią 20 732,42 € sumą sudaro:   

   pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) 17 558,26 € 

(tėvų apmokėtas įsiskolinimas už vaikų išlaikymą įstaigoje, specialiųjų programų lėšos); 

   pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) 22,93 € 

(pajamos už patalpų nuomą); 

   pinigai Lietuvos  bankų sąskaitose (....... lėšos) – 3 151,23 € (pinigai 

gauti kaip parama pagal LR paramos įstatymą, kitos lėšos), 

 

7. Finansavimo sumos. 

 Lopšelis-darželis finansuojamas iš valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos biudžetų,  ir kitų 

šaltinių. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 

ataskaitinį laikotarpį atvaizduoti  20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede. 

 

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. 

            Įstaigoje apskaitomą 33 348,14 € sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė: 

8.1.   Tiekėjams mokėtinos sumos –  981,05 €, iš jų: 

 už ryšių paslaugas – 49,81 € (savivaldybės lėšos); 

 rinkliava už komunalinių atliekų išvežimą – 151,02 € (savivaldybės lėšos); 

 už šilumos energiją  – 404,27 € (savivaldybės lėšos); 

 už maisto produktus – 28,98 € (specialiųjų programų lėšos); 

 už materialiojo turto techninę priežiūrą – 346,97 € (specialiųjų programų lėšos). 
 

8.2.   Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 15 568,60 €, iš jų: 

 mokėtinas darbo užmokestis – 7 938,22 € (savivaldybės ir valstybės lėšos); 

    mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 1 500,67 € (savivaldybės ir 

valstybės lėšos); 

     mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių – 1 057,69 € 

(savivaldybės ir valstybės lėšos); 

     Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 40,19 € (savivaldybės 

lėšos); 

     mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 5 031,83 € 

(savivaldybės ir valstybės lėšos); 
 

8.3.Sukauptos mokėtinos sumos – 16 793,15  €, iš jų: 

 sukauptos atostoginių  sąnaudos – 12 863,93 € (savivaldybės ir valstybės lėšos); 

    nuo sukauptų atostoginių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo 

įmokos  – 3 929,22  € (savivaldybės ir valstybės lėšos). 
 

8.4.  Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 5,34 €  (ateinančių laikotarpių pajamos už turto 

nuomą).  

 

9. Grynasis turtas. 

  Įstaigoje apskaitomą 22 384,05 € sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė: 

9.1. Einamųjų metų perviršis  -  4 537,11 € (gautas ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 

iš veiklos rezultatų ataskaitos); 

9.2. Ankstesnių metų perviršis – 17 846,94 € (rezultatas gautas praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje, o išsami informacija pateikta prie finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus). 

 



4 

 

 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

10. Pagrindinės veiklos pajamos. 

            Įstaigoje apskaitomą 82 660,73 € sumą ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai sudarė: 

10.1. Finansavimo pajamos – 75 761,80  €, iš jų: 

   iš valstybės biudžeto – 19 604,89 €, tai: 

- nepiniginiam turtui įsigyti – 325,73  €, 

- kitų išlaidų pajamos – 19 279,16 €. 

   iš savivaldybės biudžeto -  54 803,35 €, tai: 

-  nepiniginiam turtui įsigyti – 4 380,56 €, 

- kitų išlaidų pajamos – 50 422,79 €. 

   iš ES lėšų  -  756,12 €, tai: 

-  nepiniginiam turtui įsigyti – 756,12 €, 

   iš kitų finansavimo šaltinių -  597,44 €, tai: 

-  nepiniginiam turtui įsigyti – 597,44 €, 

10.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos -  6 898,93€. 

 

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos. 

 

11.1.   Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė – 62 485,57 

€, iš jų: 

  darbo užmokesčio sąnaudos – 47 093,66 €; 

  ligos pašalpų sąnaudos – 498,54 €; 

  socialinio draudimo sąnaudos – 14 893,37 €. 

               11.2.   Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos  sudarė -  5 184,04 €, iš jų: 

  šildymo sąnaudos – 3 780,82 €; 

  elektros energijos sąnaudos – 837,19 €; 

  vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos –  366,26  €; 

  ryšių paslaugū sąnaudos –  149,43 €; 

  kitų komunalinių paslaugų sąnaudos -  50,34  €. 

11.3.  Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos - 8,24  € su minuso ženklu gavosi todėl, 

kad  per ataskaitinį laikotarpį sumokėtas įsiskolinimas, kuriam per   praėjusį laikotarpį  buvo  priskai-

čiuotas nuvertėjimas. 

11.4.   Kitos sąnaudos sudarė – 36,00 €, tai mokestis bankui už pavedimus. 
 

12. Kitos veiklos pajamos. 
 

     Kitos veiklos  8,17 € pajamas sudarė apskaičiuotas mokestis už turto nuomą. 

 

13. Grynasis perviršis ar deficitas. 

 Įstaigoje apskaitomą 4 537,11 € grynojo turto sumą, ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai, 

sudarė skirtumas tarp ataskaitinio laikotarpio veiklos pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų.  

       

 

Direktorė                                                                                          Rasa Kazlauskienė  

Buhalterė                                                                                      Aušra Petrauskaitė         
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