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I. BENDROJI DALIS 

 

 Biudžetinė įstaiga, Plungės lopšelis – darželis „Saulutė“, (toliau įstaiga) buvo įregistruota 

1994 m. spalio mėn.12 dieną, rejestro Nr. 084038, įstaigos kodas 191128612, adresas – A. Jucio g. 2, 

Plungė, steigėjas Plungės rajono savivaldybės taryba.  

            Subjektas atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas ikimokyklinio ugdymo funkcijas ir 

įgyvendina šiose srityse valstybės politiką. 

              Subjektas yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą 

AB DNB banke ir AB ,,Swedbank”. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

            Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 m. paskutinės dienos finansinę būklę. Šiame 

ataskaitų rinkinyje teikiama informacija apie subjekto paskutinės dienos finansinę būklę, ją įtakojančių 

finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, 2016 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir 

pinigų srautus su palyginamąja 2015 metų informacija. 

             Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi. 

            2016 12 31 d. įstaigoje – 48,10 etatų (55 darbuotojai). Iš jų: 17,6 etato - auklėtojų, 1 etatas - 

direktorės, 1 etatas - direktorės pavaduotojos ugdymui, 1 etatas – meninio ugdymo  mokytojos , 1,25 

etatas  - logopedo, spec. pedagogo, 0,75 etato - mokytojo padėjėjas ir 25,5  etatai - aplinkos personalo. 

 

                                                      II. APSKAITOS POLITIKA 

 

             Subjekto parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus ( toliau – VSAFAS).  

             Subjektas, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatymo tvarka. 

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo įvertinimo ir apskaitos principus, 

metodus ir taisykles. 

             Subjekto finansiniai  metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos 

Respublikos piniginiais vienetais – eurais. 

             Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinė apskaitos programa „MyLOBster“, kuri pritaikyta 

apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. 

             Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1. valstybės funkciją; 

2. programą; 

3. lėšų šaltinį; 



4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.  

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. 

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 

                                                    Nematerialus turtas 

 

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

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

           Nematerialus  turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialus turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

nuvertėjimą, jei jis yra. 

            Nematerialiojo  turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

            Neatlygintinai gautas nematerialus turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo 

tikrąją verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios 

vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline 0,29 euro 

verte. 

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 1 m. 

2. Įsigytos teisės 2 m. 

3. Kitas nematerialusis turtas 2 m. 

4. Prestižas 15 m. 

 

                                                              Ilgalaikis materialus turtas 

 

                Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principai nustatyti 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir 

taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.  

           Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 

kriterijus. 

             Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus 

žemę, kilnojamąsias, nekilnojamąsias kultūros vertybes ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose 

rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąją verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 

negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline 0,29 euro verte. 

             Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. 

             Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 

materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto  



perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis 

materialusis turtas registruojamas simboline 0,29 euro verte.  

             Kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių ar kitų vertybių tikroji vertė nustatoma 

remiantis įsigijimo savikaina. 

 

              Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus: 

 

Eil.Nr.                   Turto grupės        Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai) 

1. Pastatai 90 

2. Baldai 12 

3. Kompiuteriai ir jų įranga 5 

4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10 

     

   Neriboto naudojimo laiko IMT (žemė, kultūros vertybės, kitos vertybės) ir bibliotekų 

fondų nusidėvėjimas neskaičiuojamas.  

              IMT, kurį priimtas sprendimas parduoti, pergrupuojamas į atsargas to turto likutine verte 

tą dieną, kurią priimtas sprendimas tą turtą parduoti.  

 Pelnas ar nuostoliai, gauti pardavus IMT (taip pat ir pergrupuotą į atsargas), 

apskaičiuojami kaip skirtumas tarp pardavimo kainos ir IMT balansinės vertės ir veiklos rezultatų 

ataskaitoje įtraukiami į kitos veiklos rezultatą. 

 

                                                               Atsargos 

 

               Atsargų apskaitos principai nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo 

metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – 

įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų 

mažesnė. 

               Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 

               Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

Subjektas taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. 

               Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų 

atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba 

pardavimu susijusi operacija. 

               Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus 

apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. 

 

                                                           Finansinis turtas 

 

               Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 

nustatytos 17-ajame VSAFAS „ Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą 

pripažindama finansinį turtą, Subjektas įvertina jį įsigijimo savikaina. 

 

 

 

 

 



                                                           Gautinos sumos 

 

              Gautinos sumos registruojamos tada, kai Subjektas įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį 

turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „ Finansinis turtas ir įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio 

pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

              Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, 

atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

Gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų sumų nuvertėjimo nuostoliai pradedami skaičiuoti 

suėjus prievolės įvykdymo terminui. Taikomi tokie nuvertėjimo procentai:  

 

Gautinų sumų ir 

išankstinių apmokėjimų 

grupės 

Įsiskolinimas pavėluotas grąžinti 

0 dienų 1–90 dienų 91–180 dienų 181–360 dienų 
Daugiau kaip 

361 diena 

 Nuvertėjimas 

Patikimi skolininkai 0% 0% 25% 50% 100% 

Skolininkai su rizika 0% 25% 50% 100% 100% 

Nepatikimi skolininkai 0% 100 %  100% 100% 100% 

Išankstiniai apmokėjimai 0% 0% 0% 0%  100% 

Atskaitingi asmenys 0% 0% 0% 0%  100% 

 

Gautinos sumos ir išankstinio apmokėjimo nuvertėjimo sumos kaupiamos kontrarinėse 

sąskaitose, užregistravus gautinų sumų ar išankstinių apmokėjimų nuvertėjimą, balansinė vertė 

sumažėja, tačiau pirminėje registravimo sąskaitoje išlieka įsigijimo savikaina.  

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

          Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. 

Pinigų ekvivalentai – trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai 

iškeičiamos į tam tikras pinigų sumas ir kurių vertės pokyčio rizika yra nereikšminga. 

          Pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto. 

 

                                                        Finansavimo sumos 

 

              Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. 

              Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis prapažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

              Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, subjekto 

sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, 

mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir 

perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip subjekto 

sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas. 

 



                                                   Finansiniai įsipareigojimai 

 

             Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau 

šie įsipareigojimai įvertinami: 

a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

                                                               Atidėjiniai 

 

                Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 

Subjektas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti 

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

šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. 

 

                                                                 Pajamos 

 

                Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir 

socialinių įmokų pajamos“, 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 tikėtina, jog Subjektas gaus su sandoriu susijusią ekonominę 

naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų 

uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose 

tą ataskaitinį laikotarpį, kai yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar 

kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

 

                                                                Sąnaudos 

 

               Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 

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

apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. 

               Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo 

laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su 

konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, 

šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

               Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno 

mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas 

sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31d. 

 

                                                         Turto nuvertėjimas 

 

               Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS 

„Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame 

VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

               Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar 



išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine 

verte. 

               Pripažinus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos  būsimiems  ataskaitiniams  laikotarpiams  tenkančios turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai 

paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį 

naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. 

 

                                         Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

              Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

subjekto finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant 

į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos 

rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, 

aprašomi aiškinamajame raštą, kai jie yra reikšmingi. 

 

                                        Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

              Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos 

(pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). 

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. 

 

                                                   Apskaitos politikos keitimas 

 

               Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

              Subjektas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų 

galimapalyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 

subjekto finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms 

nustatyti.Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, 

įsipareigojimų,finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 

laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas 

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

naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams 

įvykiams nuo jų atsiradimo. 

 

                                                  Apskaitinių įverčių keitimas 

 

               Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

               Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 

remtasi  atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Subjekto 

apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje 

buvo parodytas pirminis įvertįs, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės 

būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama 

aiškinamajame rašte. 

 



                                                   Apskaitos klaidų taisymas 

 

               Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

         Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių 

finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtakos 

sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai 

arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė 

nei 0,3 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų ir (arba) pajamų vertės 

arba 0,12 procento turto vertės. 

 

III. PASTABOS 

 

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. P03) 

 

        Subjektas turi nematerialiojo turto – programinės įrangos, kurio įsigijimo vertė 95,28 eur.,  

sukauptas nusidėvėjimas 94,99 eur., likutinė vertė – 0,29 eur.. 

 

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. 

P04) 

                Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelė 

yra pateikta aiškinamojo rašto 1 priede. 

               Subjekto veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialus turtas – administracinis pastatas, 

kurio įsigijimo savikaina yra 310086,86 eur., padidinta pastato vertė 34874,17 eur., sukauptas 

nusidėvėjimas 74475,43 eur., likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 270485,60 eur.. 

      Baldai ir biuro įrangos įsigijimo savikaina yra 22894,87 eur., sukauptas nusidėvėjimas 

15086,17 eur., likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7808,70 eur.. 

     Kito ilgalaikio turto įsigijimo savikaina yra 11106,37 eur., įsigyta turto (lauko įrenginys, 

medinis traukinys) už 1200,00 eur., sukauptas nusidėvėjimas 8447,66 eur., nurašyto turto už 549,99 

eur., likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 3308,72 eur.. 

 

3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  (pastaba Nr. P08) 

 

                Gauta nemokamai atsargų už 20,74 eur.. Likutinė atsargų vertė 1135,75 eur., tai maisto 

produktai likę sandėlyje. 

 

4. Informacija apie vienerius metus gautinas sumas  (pastaba Nr. P10) 

 

                Informacija apie vienerius metus gautinas sumas lentelė yra pateikta aiškinamojo rašto 4 

priede. 2016 m. sukauptos gautinos sumos sudarė 22778,18 eur., tai: 6422,99 eur. – tiekėjams 

mokėtinos sumos, 16355,19 eur. – sukaupti atostoginių kaupiniai. 2016 m. gautinos sumos už 

paslaugas (įmoka už išlaikymą švietimo įstaigoje - tėvų įnašai) sudarė 9513,32 eur.. 

 

5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus  (pastaba Nr. P11) 

 

               Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateikta aiškinamojo rašto 5 priede. 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 3382,70 eur., iš kurių: 



3382,70 eur. – pinigai iš kitų šaltinių banko sąskaitoje (lėšos gautos iš VMI, parama 2%). 

 

6. Finansavimo sumų likučiai  (pastaba Nr. P12) 

 

               Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta  aiškinamojo rašto 6 priede. 

 

7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį  

(pastaba Nr. P12) 

 

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

ataskaitinį laikotarpį lentelė yra pateikta 20 – ojo VSAFAS 4 priede, ( aiškinamojo rašto 7 priedas).        

               Finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2950,30 eur. 

sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė ir atsargų vertė 101,65 eur.. 

               Finansavimo sumų likutį iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

165291,37 eur. sudaro  ilgalaikio turto likutinė vertė ir atsargų vertė 2072,96 eur.. 

               Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

98710,66 eur. sudaro  ilgalaikio turto likutinė vertė. 

               Finansavimo sumų likutį iš kitų šaltinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 18033,67 eur. 

sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė 14650,97 eur. ir pinigų likutis 3382,70 eur.  (861,96 eur. 

nepiniginiam turtui įsigyti, 2520,74 eur. kitoms išlaidoms kompensuoti). 

 

8. Atidėjiniai pagal jų paskirtį  (pastaba Nr. P15) 

 

               Subjektas neturi atidėjinių. 

 

9. Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką  (pastaba Nr. P15) 

 

               Subjektas neturi atidėjinių ir informacija apie atidėjinius pagal jų panaudojimo laiką nėra 

pateikiama. 

 

10. Kai kurios trumpalaikės mokėtinos sumos  (pastaba Nr. P17) 

 

               Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta aiškinamojo rašto 9 

priede. Tai sukaupti atostoginių kaupiniai – 16355,19 eur. mokėtini darbuotojams ir 6512,43 eur. - 

tiekėjams mokėtinos sumos. Įsiskolinimą sudaro: 5679,91 eur. – SPUAB „Plungės šilumos tinklai“, 

346,32 eur. – UAB „Plungės vandenys“, 380,40 eur. – už elektrą , 0,23 eur. – ryšio paslaugas, 105,57 

eur. – maisto tiekėjams. Už samdomus darbuotojus – 16,13 eur. mokėtinos socialinio draudimo 

įmokos. 

 

11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos pajamos  (pastaba Nr. P21) 

 

               Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas yra pateikta aiškinamojo rašto 10 priede.   

               Apskaičiuotos pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį 61619,35 Eur., 

pervestos į biudžetą pagrindinės veiklos pajamos 293,28 eur., per praėjusį ataskaitinį laikotarpį 

62646,95 Eur. Tai per ataskaitinį laikotarpį surinktos pagrindinės veiklos pajamos už suteiktas 

paslaugas – tėvų įnašai, iš jų atsitiktinės lėšos už patalpų nuomą 326,50 Eur.  

 



12. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo užmoksčio ir socialinio draudimo sąnaudos  (pastaba Nr. 

P22) 

 

              Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo pagrindinės veiklos sąnaudas yra 

pateikta aiškinamojo rašto 14  priede. 

     Viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas) 

finansuoti buvo padaryta 398678,75 eur. sąnaudų. 

 

13. Informacija pagal veiklos segmentus  (pastaba Nr. P02) 

 

     Aiškinamojo rašto 11 priede ,,Segmentai“ detalizuojami įstaigos naudojami ištekliai pagal 

atliekamas funkcijas – sąnaudos ir pinigų srautai. Sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 

jos buvo padarytos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pinigų srautai – ataskaitinio laikotarpio 

pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos. 

    2016 m. iš viso buvo padaryta 516072,54 eur. pagrindinės veiklos sąnaudų. 

    Viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas) 

finansuoti buvo padaryta 398678,75 eur. sąnaudų (77 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų). 

Palyginus su praėjusiu laikotarpiu darbo užmokesčio ir socialinio draudimo  1 proc. sunaudota daugiau 

pagrindinės veiklos sąnaudų. 

    Nusidėvėjimo ir amortizacijos veiklai finansuoti buvo padaryta 6989,54 eur. sąnaudų, praėjusį 

ataskaitinį laikotarpį 7657,16 eur. 

    Komunalinių paslaugų ir ryšių veiklai finansuoti buvo padaryta 31278,07 eur. sąnaudų, 

praėjusį ataskaitinį laikotarpį 30452,00 eur. 

    Transporto veiklos sąnaudos 86,86 eur., praėjusį ataskaitinį laikotarpį 86,49 eur.. 

    Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 1432,38 eur., praėjusį ataskaitinį laikotarpį 1495,51 eur.. 

    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 0,29 eur. sąnaudų, praėjusį ataskaitinį laikotarpį 0,00 eur.. 

    Sunaudotų atsargų sąnaudos  72536,51 eur., praėjusį ataskaitinį laikotarpį 70322,24 eur.. 

    Kitų paslaugų veiklos sąnaudos 1540,81 eur., praėjusį ataskaitinį laikotarpį 1258,20 eur.. 

    Kitos veiklos sąnaudos 2444,43 eur., praėjusį ataskaitinį laikotarpį 2166,83 eur.. 

 

14. Kita aiškinamojo rašto pastabų informacija. 

 

    Įstaigoje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas. 

    Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį įvertinta 

nebuvo. 

    Įstaigoje po paskutinio tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių 

neužfiksuota. 

 

Direktorė                                                                             Birutė Razutienė 

        

A.V.     

 

Ruošė: 

Vyr. buhalterė                                                  Vilma Paulauskaitė Luožienė 


