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PAKRUOJO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“  
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 28, 83153 Pakruojis tel. (8 421) 60 030, el. paštas darzelis.saulute@takas.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190061630 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1.1.  Finansinių ataskaitų rengėjas  

 Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ yra biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių 

asmenų registre 1995 m. kovo 2 d. Įstaigos kodas 190061630, adresas – Vilniaus g. 28, Pakruojis.  

Steigėjas - Pakruojo rajono savivaldybės taryba. Pakruojo vaikų lopšelis-darželis yra viešasis 

juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos 

įregistruotose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos 

nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir nuostatais. Pakruojo vaikų 

lopšelyje-darželyje „Saulutė“, atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos 

tendencijas, yra siekiama kurti sąlygas, padedančias tenkinti vaiko prigimtinius, kultūrinius, 

etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Vaikai, lankantys šią įstaigą ir praleidžiantys joje 

didžiausią dalį dienos, yra ugdomi įvairiapusiškai. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos vienetais - eurais.  

1.2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija 

 2015 m. biudžetiniai metai 

1.3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus  

 Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų. 

1.4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 

 Vidutinis darbuotojų skaičius 2015 m.– 33 darbuotojai. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

2.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma buhalterinė apskaita 

 

 Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos, Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
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pabaigoje sudarė 65.010,97 eurus. Ilgalaikio  materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per 

2015 m. pateiktas P4 priede.  

2015 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje  

ilgalaikio materialiojo turto (kompiuterinės įrangos, mašinų ir įrengimų) įsigijimo savikaina sudarė 

17247,45 eurų.  

Pastaba Nr. 08. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotų atsargų (maisto 

produktų) likutis sudarė 309,79 eurus. Per 2015 m. sunaudota atsargų už 33768,63 eurus, iš jų: 

1. Maisto produktai iš savivaldybės biudžeto lėšų – 2207,12 Eur; 

2. Maisto produktai iš tėvų įnašų -  17960,10 Eur;. 

3. Maisto produktai iš valstybės biudžeto (nemokamas maitinimas) – 1018,13 Eur; 

3. Atsargos, įsigytos ir sunaudotos iš valstybės biudžeto lėšų  (mokinio krepšelis) -  1075,66 Eur; 

4. Atsargos ir kitos ūkinės prekės, įsigytos ir sunaudotos iš tėvų įnašų – 2537,58 Eur; 

5. Atsargos ir kitos ūkinės prekės, įsigytos ir sunaudotos iš kitų šaltinių – 19,50 Eur. 

6. Trumpalaikio turto įsigyta už 8950,54 Eur. 

                   Pastaba Nr. 10. Per vienerius metus gautinos sumos sudarė 12963,93 eurus, iš jų: 

 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ar paslaugas sudarė 

2175,37 eurus. Tai priskaičiuoti, bet dar nesumokėti tėvų įnašai už 2015 m. gruodžio mėn.; 

      Sukauptos gautinos sumos sudarė 10788,56 Eur: 

Eil.Nr. Sukauptos gautinos finansavimo sumos 2015.12.31 2014.12.31 

1. Sukauptiems atostoginiams 6323,40 4887,92 

2. Sukauptoms atostoginių soc.dr. įmokoms 1958,99 1514,28 

3. Tiekėjams už prekes ir paslaugas 2506,17 2364,54 

4. Mokėtinas darbo užmokestis 0,00 0,00 

5. Darbdavio socialinio draudimo įmokos 

(30,98 %) 

0,00 0,00 

 IŠ VISO: 10788,56 9722,95 

      Pastaba Nr. 11.  Pinigai  ir pinigų ekvivalentai  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

sudarė 358,46 eurus: 

1. 2015 m gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų įstaigos banko sąskaitoje LT514010045600236652 

pinigų likučio nebuvo. 

2. 2015 m gruodžio 31 d. šaltinių įstaigos banko sąskaitoje (lėšos iš kitų šaltinių) 

LT694010045600078315  liko nepanaudota 358,46 eurų. Tai lėšos, gautos iš Valstybinės 

mokesčių inspekcijos kaip 2 proc. parama nuo GPM.  

 

Pastaba Nr. 12.  Finansavimo sumos: 

 

Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: 

1. Finansavimas iš valstybės biudžeto (mokinio krepšelis)   75756,00 Eur. 
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2. Finansavimas iš valstybės biudžeto (nemokamas maitinimas) 1018,13 Eur. 

3. Finansavimas iš valstybės biudžeto (nemokamai gautas trumpalaikis turtas) 14,63 Eur. 

4. Finansavimas iš valstybės biudžeto (papildomai gauta darbo užmokesčiui ir darbdavio 

socialinio draudimo įmokoms dėl minimalios algos didėjimo) 3036,00 Eur. 

Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto: 

1. Finansavimas iš savivaldybės biudžeto 174422,00 Eur. 

2. Finansavimas iš savivaldybės biudžeto (patikėjimo teise gautas ilgalaikis turtas) 5599,85 Eur 

3. Finansavimas iš savivaldybės biudžeto (patikėjimo teise gautas trumpalaikis turtas) 723,19Eur 

Gautos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos fondų: 

1. Nepiniginiam turtui įsigyti (nemokamai gautas ilgalaikis turtas) 10399,80 Eur. 

2. Nepiniginiam turtui įsigyti (nemokamai gautas trumpalaikis turtas) 4003,53 Eur. 

3. Nepiniginiam turtui įsigyti (nemokamai gauti leidiniai) 55,56 Eur. 

Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių: 

 1. 2% parama nuo gyventojų pajamų mokesčio 1203,91 Eur. 

 

Pastaba Nr. 17. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 3885,65 eurus (2014 metų 

pabaigoje – 3320,75 Eur). Įsiskolinimas iš mokinio krepšelio lėšų – 0,00 Eur, iš savivaldybės 

biudžeto lėšų – 2488,40 Eur, iš tėvų įnašų – 1397,25 Eur; iš jų įsiskolinimas: 

1. Už komunalines paslaugas – 1949,20 Eur (2014 metais – 1845,43 Eur): 

1.1. Elektros energiją – 240,81 Eur (2014 metais – 125,28 Eur). 

1.2. Vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą – 167,77 Eur (2014 metais – 37,20 Eur). 

1.3. Šiluminę energiją – 1540,62 Eur (2014 metais – 1682,95 Eur). 

2. Už ryšių ir interneto paslaugas – 83,80 Eur (2014 metais – 80,19 Eur). 

3. Už maisto prekes – 1739,34 Eur (2014 metais – 1359,45 Eur). 

4. Už kitas paslaugas (už maisto atliekų surinkimą ir išvežimą UAB „Rokvesta“ ir už šildymo 

reguliatoriaus pakeitimą UAB „Pakruojo šiluma“) – 113,31 Eur (2014 m. – 35,68 Eur). 

 Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 2015 m. gruodžio 31 d. nebuvo.   

 

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinos sumos: 

 

Eil.Nr. Sukauptos mokėtinos sumos Įsiskolinimo suma 

2015.12.31 

Įsiskolinimo suma 

2014.12.31 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 6323,40 4887,92 

2. Sukauptos soc. draudimo sąnaudos 1958,99 1514,28 

 Iš viso: 8282,39 6402,20 

 

              Pastaba Nr. 18. Grynasis turtas 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 1191,84. (2014 metais 

1167,22 Eur).  
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        Pastaba Nr. 21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2015 metais sudarė 22426,88 Eur – 

tai tėvų įnašai už vaikų maitinimą ir ugdymą. 

        Pastaba Nr. 02. Pagrindinės veiklos sąnaudos: 

        Pastaba Nr. 22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Per ataskaitinį 

laikotarpį priskaityta 226585,69 Eur (2014 metais – 211749,28 Eur) darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudų. Tiek per ataskaitinį, tiek per praėjusį ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų 

skaičius nesikeitė ir liko toks pats – 33 darbuotojai. 2015 metais didesnes darbo užmokesčio 

sąnaudas lėmė per ataskaitinį laikotarpį padidinta minimali mėnesinė alga. 

        Pastaba Nr. P2. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 17704,82 Eur (2014 

metais – 20094,45 Eur). 

Eil.Nr. Sąnaudos 2015.12.31 2014.12.31 

1. Komunalinės paslaugos: 16526,12 18981,37 

1.1 Šildymas 11351,71 14170,37 

1.2 Elektros energija 2551,93 2738,00 

1.3 Vanduo ir kanalizacija 2400,98 2073,00 

1.4 Komunalinių atliekų tvarkymas 221,50 180,72 

2. Ryšiai ir internetas 1178,70 1113,07 

 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudarė 680,40 Eur (2014 metais – 368,98 Eur). 

Sunaudotų atsargų savikaina sudarė 33768,63 Eur (2014 metais – 27216,61 Eur).  

 Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 6806,60 Eur (2014 

metais – 2026,57 Eur). 

Pastaba Nr. P23. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2015 m. sudarė 62,04 Eur -

tai UAB „Pakruojo šiluma“ priskaičiuoti delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas už šildymą.  

Grynasis perviršis 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 23,50 Eur. 

 

 

 

 

 

Direktorė      Zina Radevič   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė vyresn. buhalterė Vaiva Bacevičienė 

 

 


