
ŠIAULIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „GINTARĖLIS“ 

 

 

2021 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2021 m. liepos 22 d. 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
 Šiaulių lopšelis – darželis „Gintarėlis (toliau lopšelis – darželis) yra viešasis juridinis asmuo, 

turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu biudžetinė įstaiga, 

įregistruota Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190528240. Buveinės adresas – Saulės takas 5, 

Šiauliai. 

Lopšelio - darželio pagrindinė vykdoma veikla – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. 

 2021 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 52 darbuotojai, iš jų: 26 pedagoginiai darbuotojai, 26 kiti 

darbuotojai. 

 2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. birželio 30 d. 

duomenimis. 

 Įstaiga finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma remiantis apskaitos vadovu ir apskaitos tvarkos aprašu 

patvirtintu 2019 m. birželio 25 d. Švietimo centro direktoriaus įsakymu V-35.  

Sąskaitų planas, parengtas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas 2020 

m. balandžio 1 d. Švietimo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-13. 

 

III. PASTABOS 

 

 Finansinės būklės ataskaitos pagal 2021 metų birželio 30 d. duomenis sumų paaiškinimas: 

 

1. Nematerialusis turtas 

Įstaigoje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis ilgalaikis turtas, kurio likutinė vertė 

yra 0,00 €, tai programinės įrangos paketai.  

Per 2021 metų II ketvirtį lopšelis - darželis nematerialiojo turto neįsigijo. 

 

2. Ilgalaikis materialusis turtas 

2021 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo 

savikaina yra 597 123,55 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 174 575,49 Eur, likutinė vertė 422 548,06 Eur. 

Kurį sudaro: pastatai – 387 729,76 Eur, infrastruktūra ir kiti statiniai – 20 277,62 Eur, mašinos ir 



įrengimai – 9 724,10 Eur, baldai ir biuro įranga – 4 253,37 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 

563,21 Eur. 

Įstaigoje yra materialiojo ilgalaikio turto, kuris yra visisškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas 

veikloje, tai elektrinė viryklė ir atitvaras. 

 

3. Trumpalaikis turtas 

2021 m. birželio 30 d. lopšelio - darželio  turtą sudaro: medžiagos ir žaliavos, išankstiniai 

apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai banko sąskaitose. 

Medžiagos ir žaliavos – 1350,60 Eur. 

Išankstiniai apmokėjimai – 38,75 Eur. 

Per vienerius metus gautinų sumų likutis 146 584,03 Eur, kurį sudaro kreditoriniai įsiskolinimai, 

atostoginių kaupiniai ir kiti ilgalaikiai atidėjiniai. 

Pinigų likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitose yra 8 936,54 Eur, kurį sudaro: 95,78 Eur - 

savivaldybės biudžeto lėšų likutis sąskaitoje, 813,79 Eur – valstybės biudžeto lėšų likutis sąskaitoje, 

64,80 Eur – įstaigos pajamų lėšos, 332,25 Eur –  įnašų likutis nepervestas į Finansų skyrių, 7629,92 Eur  

– paramos ir kitos lėšos. 

 

4. Finansavimo sumos 

Finansavimo sumų likutį 2021 m. birželio 30 d. 425 189,73 Eur sudaro: 

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1049,63 Eur.  

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 419 034,65 Eur.  

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 5 105,45 Eur. 

 

5. Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Trumpalaikės mokėtinos sumos – 133 808,58 Eur, kuriuos sudaro tiekėjams mokėtinos sumos – 

2 984,56 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 78 226,79 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 

52 597,23 Eur. 

 

Veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis sumų paaiškinimas: 

  

6. Pagrindinės veiklos pajamos 

Šiaulių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pagrindinės veiklos pajamas sudaro: finansavimo pajamos 

ir pagrindinės veiklos kitos pajamos. 

Finansavimo pajamas sudaro 410702,48 Eur – tai 257 587,33 Eur iš valstybės biudžeto, 

150 906,33 Eur iš savivaldybės biudžeto, 2208,82 Eur iš kitų finansavimo šaltinių. 

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 37 297,32 Eur. 

 

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Šiaulių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ per 2021 m. II ketvirtį patirtos sąnaudos sudaro 

436 639,89 Eur  Iš jų:  

379 250,10 Eur - darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos; 

7 261,32 Eur – nusidėvėjimo sąnaudos; 

12 640,40 Eur – komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos; 



618,00 Eur – kvalifikacijos kėlimo sąnaudos; 

3 355,48 Eur – paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos; 

25 418,76 Eur – sunaudotų atsargų sąnaudos; 

5 459,74 Eur – socialinių išmokų sąnaudos 

2 636,09 Eur – kitų paslaugų sąnaudos. 

 

8. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas 

Šiaulių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pagrindinės veiklos perviršis 2021 m. birželio 30 d. yra 

11 359,91 Eur. 
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