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                                                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 Luminor Bank banke ir AB ,,Swedbank”. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių 

ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

                 Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų trijų ketvirčių paskutinės dienos 

duomenis. 

                 2018 01 01 d. įstaigoje veikia 11 grupių: 2 lopšelio (nuo 1.5 iki 3 m.), 6 darželio (nuo 3 iki 5 

m.),  2 priešmokyklinio ugdymo ir 1 jungtinė-darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (nuo 5 iki 7 

m.). 2018 m. rugsėjo 30d. yra 216 vaikų. 

                 2018 09 30 d. įstaigoje – 46,4 etatai. Iš jų :  17,8 etato - auklėtojų, 1 etatas - direktorės, 0,5 

etato - direktorės pavaduotojos ugdymui, 1 etatas – meninio ugdymo  mokytojos , 1 etatas  - logopedo, 

0,75 etato mokytojo padėjėja ir 24,35  etatai - aptarnaujamo personalo. Plungės lopšelio darželio 

“Saulutė” apskaita vykdoma ir  finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos  Viešojo  Sektoriaus Atskaitomybės įstatymu, buhalterinę apskaitą tvarkant pagal 

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS 

(toliau VSAFAS). Nuo 2018-09-01 apskaita tvarkoma biudžetinių įstaigų centralizuotoje buhalterijoje.  

 

 
1. APSKAITOS POLITIKA 

Subjekto parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS). 

Subjektas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka bei taiko atnaujintą apskaitos politiką, patvirtintą 2012 m. rugsėjo 03 d. įsakymu Nr. V-

65  „Dėl apskaitos vadovo tvirtinimo“. 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. 

Apskaitai tvarkyti naudojama finansų ir apskaitos valdymo, strateginės veiklos 

planavimo ir optimizavimo sistemos programinė įranga „MyLOBster“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti 
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pagal VSAFAS reikalavimus. 

Apskaitos politika yra pateikta prie 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio. 

 
2. PASTABOS 

                                                  FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

2.1. Informacija apie nematerialųjį turtą. 
2.1.1. Subjektas 2018 m. rugsėjo 30 d. programinės įrangos naudojo įsigijimo savikaina 

už 95,28 Eur.. Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 94,99 Eur. Likutinė vertė 
– 0,29 Eur. 

2.2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą. 
2.2.1. Negyvenamųjų pastatų  įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigai 

344961,03 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 80872,03 Eur., likutinė negyvenamųjų pastatų vertė 
264089,00 Eur. 

2.2.2. Subjekto baldų ir biuro įrangos viso apskaitoma įsigijimo savikaina 23046,26 Eur., 

sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 17031,83 Eur., likutinė baldų ir biuro 

įrangos vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. 6014,43 Eur. 

Detalizuojant turtą pagal turto grupes, ataskaitinio laikotarpio pabaigai baldų Subjektas 

apskaitė įsigijimo savikaina už 6636,63 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas sudarė 3904,15 Eur., likutinė 

vertė 2732,48 Eur.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kompiuterinės įrangos savikaina 9513,77 Eur. 

Sukauptas kompiuterinės įrangos nusidėvėjimas sudarė 8051,00 likutinė vertė 1462,77 Eur. Įsigytas 

kopijavimo aparatas KONICA MINOLTA, kurio įsigijimo vertė 1150,00 Eurų. 

Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina Subjekto apskaitoma už 6895,86 Eur., 

nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigai suma 5076,68 Eur., likutinė vertė 1819,18 Eur. 
2.2.3. Subjektas kito ilgalaikio materialiojo turto 2018 m. rugsėjo 30 d. naudojo įsigijimo 

savikaina už 14357,24 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 7267,23 

Eur., likutinė vertė 7090,01 Eur. Nurašyta visiškai nusidėvėjusi bulvių skutimo mašina MOK-300, 

kurios įsigijimo vertė 724,05 Eur. 

2.3. Informacija apie atsargas. 

Per 2018 m. III ketvirčius nupirkta medžiagų ir žaliavų už 49610,32 Eur., panaudota savo veiklai suma 

49604,23 Eur. Ūkinio inventoriaus  įsigijimo vertė 9937,03 Eur., atiduoto naudojimui suma 9937,03 

Eur. Liko nesunaudotos maisto atsargos, kurių įsigijimo savikaina 877,73 Eur., popierius, kurio vertė 

241,94 Eur. 

                     2.4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus. 68,48 Eur. sumokėtas avansas tiekėjams 

už prekes. 67,00 Eur. – kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata). 

                      2.5.Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. 

2.5.1. Sukauptas gautinas sumas 65102,81 Eur. sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš 

Valstybės iždo 21511,86 Eur.,  iš savivaldybės iždo 38542,41 Eur. ir savivaldybės ižde sukauptos 

pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje, prekių ir paslaugų pajamos, už trumpalaikę turto nuomą 5048,54 

Eur.  Pateikus pažymas dėl finansavimo sumų finansų ir biudžeto skyriui, pastebėtos klaidos, todėl 

duomenys pateiktose pažymose ir finansinės būklės ataskaitoje nesutampa. 

2.5.2.Gautinos sumos už  paslaugas  (mokestis už išlaikymą švietimo įstaigoje ) 10903,54 

Eur. 
2.6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. 



 2.6.1.Subjekto sąskaitose AB Luminor banke 2018 m. rugsėjo 30 d. piniginių lėšų suma 

781,20 Eur.; paramos lėšos (2% GPM)  512,73Eur, biudžeto lėšos 51,02 Eur, tėvų įnašai banko 

sąskaitoje 217,45 Eur. 

2.7.Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 
ataskaitinį laikotarpį. 

2.7.1.Finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 1 priede. 

2.8.Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus. 
2.8.1.Tiekėjams mokėtinas sumas 7394,09 Eur sudaro Subjekto kreditinis įsiskolinimas 

tiekėjams už maisto atsargas 5934,13 eur.; už ryšio paslaugas 39,39 Eur.; materialiojo turto remonto 
išlaidos 256,19 Eur.; už komunalinius patarnavimus 748,86 Eur.; už informacinių technologijų įsigijimą 
134,80 Eur.; už kitas paslaugas ir prekes 280,72 Eur. 
` 2.8.2.Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 32764,04 Eur., tai neišmokėtas darbo 
užmokestis už rugsėjo mėn. 24611,56 Eur., socialinio draudimo įmokos nuo 09 mėn. darbo užmokesčio 
8152,48 Eur. 

2.8.3.Sukauptas mokėtinas sumas 26268,89 sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos 
20139,37, sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų rezervo 6129,52 Eur.  

2.9.Informacija apie grynąjį turtą. 
2.9.1.Subjekto sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 9299,07 Eur. . 

Einamųjų metų perviršis -1831,28 Eur. Ankstesniųjų metų perviršis 7467,79 Eur.. 
 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

3.1  Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas. 

3.1.1.Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 243071,84 Eur., 
tai su aptarnaujančio personalo ir pedagogų  darbo santykiais susijusios sąnaudos, ilgalaikio turto 
amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos bei Subjekto aplinkos išlaikymo prekių ir paslaugų sąnaudos 
per ataskaitinį laikotarpį. 

                     3.1.2.Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos  iš Valstybės biudžeto 144122,59 Eur., tai 

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti. 

3.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos fondų (toliau ES) lėšų 1000,44 Eur, tai 
panaudoto finansavimo sumos, atitinkančios ilgalaikio turto įsigyto iš ES lėšų  nusidėvėjimo sąnaudas. 

3.1.4.Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 2541,75 Eur., tai panaudoto 

finansavimo iš kitų šaltinių sumos, atitinkančios ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo                        

3.1.5.Pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 46379,25 Eur., tai apskaičiuotos pajamos už įstaigos 

suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį  Eur. 

                      3.2 . Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas. 
          3.2.1. Šioje eilutėje parodytos visos Subjekto pagrindinės veiklos sąnaudos, 

užregistruotos per 2018 metų tris ketvirčius 435329,59 Eur., kurių didžiausią dalį sudaro darbo 
užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos  352926,56 Eur. 

3.3.Informacija apie kitos veiklos pajamas. Tai pajamos gautos už turto nuomą 45,00 Eur. 

          3.4. Informacija apie grynąjį perviršį ar deficitą prieš nuosavybės metodo įtaką. 
          3.4.1. Subjekto grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -1831,28 Eur. . 

KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABŲ INFORMACIJA 



 3.5. Subjekto veikloje per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, 
esminių klaidų taisymo neturėjome. 

 3.6. Subjekto restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas. 
                                 3.7. .Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį                     

laikotarpį įvertinta nebuvo. 
                     3.8. Sprendimų dėl teisinių ginčų priimta nebuvo. 

3.9. Subjekto veikloje po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių 
neužfiksuota. 
PRIDEDAMA: 
1.1. Priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį, 1 lapas  
 
 
 
 
 
Direktorė                                                                                                                Birutė Razutienė 
 
 
Biudžetinių įstaigų centralizuotos  

buhalterijos skyriaus vedėja                                                                                 Genovaitė Bertašienė 
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                                                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 Luminor Bank banke ir AB ,,Swedbank”. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių 

ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

                 Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų II ketvirčio paskutinės dienos 

duomenis. 

                 2018 01 01 d. įstaigoje veikia 11 grupių: 2 lopšelio (nuo 1.5 iki 3 m.), 6 darželio (nuo 3 iki 5 

m.),  2 priešmokyklinio ugdymo ir 1 jungtinė-darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (nuo 5 iki 7 

m.). 2018 m. kovo 31d. yra 216 vaikų. 

                 2018 01 01 d. įstaigoje – 47,85 etatų. Iš jų :  17,6 etato - auklėtojų, 1 etatas - direktorės, 1 

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

ir 25,5  etatai - aplinkos personalo. Plungės lopšelio darželio “Saulutė” apskaita vykdoma ir rengia 

finansinių ataskaitų rinkinį vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  Viešojo  Sektoriaus Atskaitomybės 

įstatymu, buhalterinę apskaitą tvarkant pagal VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR 

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS (toliau VSAFAS).  

 

 
                                                  1. APSKAITOS POLITIKA 

Subjekto parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS). 

Subjektas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka bei taiko atnaujintą apskaitos politiką, patvirtintą 2012 m. rugsėjo 03 d. įsakymu Nr. V-

65  „Dėl apskaitos vadovo tvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, 

įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 
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Subjekto finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

Apskaitai tvarkyti naudojama finansų ir apskaitos valdymo, strateginės veiklos 

planavimo ir optimizavimo sistemos programinė įranga „MyLOBster“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti 

pagal VSAFAS reikalavimus. 
                                                          2. PASTABOS 

                                                  FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

  2.1.Informacija apie nematerialųjį turtą. 
                    2.1.1.Subjektas 2018 m. birželio 30 d. programinės įrangos naudojo įsigijimo savikaina už 
95,28 Eur.. Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 94,99 Eur. Likutinė vertė – 
0,29 Eur. 

   2.2.Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą. 
                     2.2.1.Negyvenamųjų pastatų  įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigai 
344961,03 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 79958,23 Eur., likutinė negyvenamųjų pastatų vertė 
265002,80 Eur. 

                      2.2.2. Subjekto baldų ir biuro įrangos viso apskaitoma įsigijimo savikaina 22460,73 Eur., 

sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 17157,27 Eur., likutinė baldų ir biuro 

įrangos vertė 2018 m. birželio 30 d. 5303,46 Eur. 

Detalizuojant turtą pagal turto grupes, ataskaitinio laikotarpio pabaigai baldų Subjektas 

apskaitė įsigijimo savikaina už 6636,63 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas sudarė 3766,55 Eur., likutinė 

vertė 2870,08 Eur.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kompiuterinės įrangos savikaina 8928,24 Eur. 

Sukauptas kompiuterinės įrangos nusidėvėjimas sudarė 8457,53, likutinė vertė 470,71 Eur.. 

Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina Subjekto apskaitoma už 6895,86 Eur., 

nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigai suma 4933,19 Eur., likutinė vertė 1962,67 Eur. 
                      2.2.3. Subjektas kito ilgalaikio materialiojo turto 2018 m. birželio 30 d. naudojo įsigijimo 

savikaina už 15081,29 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 7021,85 

Eur., likutinė vertė 7335,39 Eur. , nurašyta bulvių skutimo mašina, įsigijimo vertė 724,05 Eur. 

   2.3. Informacija apie atsargas. 

                     2.3.1. Per 2018 m. I pusmetį nupirkta medžiagų ir žaliavų už 35560,21 Eur., panaudota 

savo veiklai suma 36183,85 Eur. Ūkinio inventoriaus  įsigijimo vertė 6951,31 Eur., atiduoto 

naudojimui suma 6951,31 Eur. Liko nesunaudotos maisto atsargos, kurių įsigijimo savikaina 489,94 

Eur. 

   2.4.Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. 

                     2.4.1. Sukauptas gautinas sumas 57121,28 Eur. sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš 

Valstybės iždo 21598,19 Eur.,  iš savivaldybės iždo 32997,63 Eur. ir savivaldybės ižde sukauptos 

pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje, prekių ir paslaugų pajamos, už trumpalaikę turto nuomą 2525,46 

Eur. Detalizuojant pagal biudžeto išlaidų ekonominę klasifikaciją sukauptas gautinas sumas iš 

Valstybės ir savivaldybės iždo sudaro neišmokėtas darbo užmokestis už 06 mėn. 20721,84 Eur., soc. 

draudimo įmokos 6678,06 Eur. darbdavių socialinė parama pinigais 86,76 Eur., sukauptos atostoginių 

sąnaudos 20139,37 Eur., sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų kaupinių 

6129,52 Eur., sukauptos sąnaudos už ryšio paslaugas 38,72 Eur., materialiojo turto remonto išlaidos 

54,45 Eur., už komunalinius patarnavimus 634,33 Eur., už informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

įsigijimą 96,80 Eur., už kitas paslaugas 15,97 Eur.. 

2.4.2. Gautinos sumos už  paslaugas  (mokestis už išlaikymą švietimo įstaigoje ) 8726,13 

Eur. 



   2.5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. 
                     2.5.1. Subjekto sąskaitose AB Luminor banke 2018 m. birželio 30 d. piniginių lėšų suma 

2595,12 Eur.; tai biudžeto asignavimų lėšos 160,00 Eur. (savivaldybės biudžeto lėšos 147,32 Eur., 

straipsnis-DU, ir MK 12,68 Eur., straipsnis DU), kurios bus panaudotos liepos mėn. darbo 

užmokesčiui, tėvų įnašai už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje 57,39 Eur. ir paramos lėšos (2% GPM) 

2377,73 Eur. 

                     2.6. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 
ataskaitinį laikotarpį. 

                     2.6.1. Finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 1 priede. 

   2.7. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus. 
                     2.7.1. Tiekėjams mokėtinas sumas 4510,12 sudaro Subjekto kreditinis įsiskolinimas 
tiekėjams už maisto atsargas 3339,85 eur.; už ryšio paslaugas 38,72 Eur.; materialiojo turto remonto 
išlaidos 54,45 Eur.; už komunalinius patarnavimus 634,33 Eur.; už informacinių technologijų įsigijimą 
96,80 Eur.; už ūkinį inventorių 330,00 Eur.; už kitas paslaugas 15,97 Eur. 
                     2.7.2.Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 27768,79 Eur., tai neišmokėtas darbo 
užmokestis už birželio  mėn. 20881,84 Eur., socialinio draudimo įmokos nuo 06 mėn. darbo 
užmokesčio 6800,19  Eur. ir darbdavio socialinė parama pinigais  86,76 Eur. 
                     2.7.3. Sukauptas mokėtinas sumas 26268,89 sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos 
20139,37, sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų rezervo 6129,52 Eur.  

   2.8. Informacija apie grynąjį turtą. 
Subjekto sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 6208,83 Eur. . Einamųjų metų deficitas -
1258,96  Eur. Ankstesniųjų metų perviršis 7467,79 Eur.. 

 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

   2.9.   Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas. 

                     2.9.1. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 166898,98 Eur., 
tai su aptarnaujančio personalo ir pedagogų  darbo santykiais susijusios sąnaudos, ilgalaikio turto 
amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos bei Subjekto aplinkos išlaikymo prekių ir paslaugų sąnaudos 
per ataskaitinį laikotarpį. 

                     2.9.2. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos  iš Valstybės biudžeto 97058,25 Eur., tai 

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti. 

                     2.9.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos fondų (toliau ES) lėšų 666,96 Eur, tai 
panaudoto finansavimo sumos, atitinkančios ilgalaikio turto įsigyto iš ES lėšų  nusidėvėjimo sąnaudas. 
                     2.9.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 525,89 Eur., tai panaudoto 

finansavimo iš kitų šaltinių sumos, atitinkančios ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 2.9.5. 

Pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 33057,33 Eur., tai apskaičiuotos pajamos už įstaigos suteiktas 

paslaugas per ataskaitinį laikotarpį 33012,33 Eur. ir už patalpų nuomą įstaigoje 45,00 Eur. 

                     2.10 . Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas. 
                     2.10.1. Šioje eilutėje parodytos visos Subjekto pagrindinės veiklos sąnaudos, 
užregistruotos per 2018 metų pirmą pusmetį 299511,37 Eur., kurių didžiausią dalį sudaro darbo 
užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos  234806,02 Eur. 

         2.11. Informacija apie grynąjį perviršį ar deficitą prieš nuosavybės metodo įtaką. 
         2.12. Subjekto grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -1258,96 Eur. . 



KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABŲ INFORMACIJA 

                     2.13. Subjekto veikloje per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, 
esminių klaidų taisymo neturėjome. 

 2.14. Subjekto restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas. 
                                 2.15 .Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį                     

laikotarpį įvertinta nebuvo. 
                     2.16. Sprendimų dėl teisinių ginčų priimta nebuvo. 

2.17. Subjekto veikloje po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių 
neužfiksuota. 
PRIDEDAMA: 
1.2. Priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį, 1 lapas  
 
 
 
 
L.e.p. direktorė                                                                                                          Janina Gramauskienė 
 
 
Vyr. buhalterė                                                                                                              Diana Šipalienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


