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PANEVĖŽIS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“ 

 

2021 M. I  KETVIRČIO 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

Įstaigos kodas: 190414482; Adresas: Sirupio g. 55, Panevėžys 

 

Subjektas užsiima: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo  veikla. 

 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

65 65 

 Finansinių ataskaitų forma: 

Piniginė iš  Finansinių ataskaitų forma sudaryta  piniginiu principu.  

 

Finansinių ataskaitų valiuta: 

Finansinių ataskaitų valiuta – eurai.  

 

Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir priežastys: 

Ataskaitinio laikotarpio metu nebuvo keista   

 

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir 

įsipareigojimų vertei nustatyti: 

Nėra. 

 

Apskaitinių įverčių keitimo poveikio apskaičiuoti nebuvo galima dėl šių priežasčių: 

Nėra 

 

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais 

padarytos klaidos (trumpas aprašymas): 

Taisymų nebuvo 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartų ( toliau – VSAFAS) nuostatas. 

Pirmą kartą įstaigos apskaitos politika keista 2010 m. sausio 1 d. ir tai buvo pirmieji naujos 

apskaitos pagal VSAFAS metai.  

Apskaitos politika pateikta 2020m. metiniame FAR „Aiškinamajame rašte“. 

 

III. PASTABOS 

 

Pastabose visos detalizuojamos lentelėse sumos yra nurodomos eurais ir centais. 

 

Finansinės būklės ataskaitos detalizavimas 

 



 

 

1. Ilgalaikis turtas FBA pateiktas likutine verte atskaičius nusidėvėjimą. Lyginant su 

praeitais metais sumažėjo atskaičius nusidėvėjimą 1150,41 Eur. 

 

2. Medžiagų likutį sudaro 558,84 Eur. 

 

 

Maisto produktų likutis iš spec. lėšų  558,84 

Viso: 558,04 

 

 

 

 

3. Išankstiniai apmokėjimai -tai prenumerata 64,02 Eur. 

Gautinos sumos už paslaugas sudaro įsiskolinimas tėvų už vaikų išlaikymą 272,62 

Eur. 

4. Sukauptos gautinos sumos  : Tiekėjams mokėtinos sumos 4209,45 Eur. Darbo 

užmokestis už kovo mėn. 56962,59 Eur. Atostogų rezervas 41337,28 Eur. Atidėjiniai 

5900,66 Eur. Ir tėvų įnašai nesusigrąžinti iš savivaldybės 12795,12 Eur.  Viso 

121205,10 Eur. 

 

 

5. Pinigai tai lėšos banko sąskaitoje :  7608,44 Eur. ES projekto lėšos , 393,73 Eur. 

Valstybės deleguotų lėšų likutis skirtas mokinių nemokamam maitinimui ir 2021,74 

Eur.paramos lėšos  

6. Finasavimo sumos išaiškinta 20 vsafas 4 priede.  

 

• Iš europos sąjungos lėšos gautos ir panaudotos projekto vykdymui (STEAM 

LEGO EDUKATION) 

 

Kitų šaltinių lėšas sudaro  VMI 2 % lėšos ir pagal programų įgyvendinimą: “Pienas 

vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.  Pagal šias programas gaunami 

pieno produktai iš AB „Žemaitijos pienas“ ir vaisiai  iš UAB „Vaisiai Jums“ yra 

traktuojami, kaip neatlygintinai gautas turtas ir kitas neatlygintai gautas  

 

 

7. Tiekėjams mokėtina sumas sudaro 5430,47 Eur. įsiskolinimas už prekes ir paslaugas 

,komunalines paslaugas per kovo   Savivaldybės biudžeto lėšų 3822,93 Eur. kitų 

specialiųjų programų 1122,72 Eur.  Valstybės deleguotos 339,33 Eur. Ir Mokinio 

krepšelio 47,19 Eur.. Visus įsiskolinimus numatoma padengtas balandžio mėn. eigoje.  

 

8. Darbo užmokesčio ir sodros įsiskolinimą sudaro kovo mėn. darbo užmokesčio 

neišmokėta suma 56962,59 Eur.   

 

9. Sukauptos mokėtinos sumos atostogų rezervas – 41337,28 Eur.  

 

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro tėvų permokos 541,53  Eur. 

 

 

 

 

 

Direktorė Alma Simonavičienė  

 

Vyr. buhalterė                                                                                          Nijolė Bagdonienė  


