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1. BENDROJI INFORMACIJA 

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Riešutėlis“,įstaigos kodas: 190415246; Adresas: Parko g. 

17, Panevėžys, Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2019 m. 

 

Subjektas užsiima: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo  veikla. 

 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 43 žmonės. 

 

Piniginė iš     Finansinių ataskaitų forma sudaryta  piniginiu principu.  

 

 Finansinių ataskaitų valiuta – eurai. 

 

Apskaitos politikos keitimo ataskaitinio laikotarpio metu nebuvo. 

 

 

2. APSKAITOS POLITIKA 

 

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartų ( toliau – VSAFAS) nuostatas. 

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

naujos apskaitos pagal VSAFAS metai.  

Apskaitos politika pateikta prie ataskaitų iš VSAKI sistemos. 

 

 

                 3. PASTABOS   

 

P01.   Apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo 2019 m. nebuvo. 

 

P02.  Įstaiga priklauso Švietimo segmentui ir pagrindinės veiklos duomenys nurodomi 

švietimo segmente. Laikinųjų darbų finansavimas ir sąnaudos nurodomos 

„Ekonomikos“ segmente. Mokinių soc. mitybos finansavimas ir sąnaudos nurodomos 

„Socialinės apsaugos“ segmente. Kitų, išskirtinių sąlygų nebuvo, dėl ko būtų aktualu 

aiškinti segmentų pokytį. 

 

P03. Nematerialus turtas. Per 2019 m. nematerialaus turto nebuvo gauta. Turimo turto 

likutinė vertė yra 842,14 Eur. Jis yra gautas patikėjimo teise. Visiškai nudėvėto bet dar 

naudojamo turto nėra. 

 

P04. Ilgalaikis materialus turtas. Detalizuotas turto pokytis VSAKIS  ataskaitoje. Visa 

ilgalaikio turto likutinė vertė yra 344255,28 Eur. Įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 

6000 Eur - aikštelė su minkšta danga. Didžiąją ilgalaikio materialaus turto dalį sudaro 

turtas gautas vykdant įstaigos modernizacijos programą, kitas įsigytas iš 2% GPM 

paramos ir įstaigos uždirbtų pajamų. Šiais metais Panevėžio savivaldybė iš biudžeto 
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lėšų skyrė 6 000 Eur higienos normų reikalavimams vykdyti, už kuriuos įrengta aikštelę 

su minkšta danga. Įstaigoje yra naudojamas jau nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas. 

Pastatų grupėje tokį turtą sudaro pavėsinės 4 vnt. įsigijimo savikaina 2524,32 Eur , 

smėlio dėžės ir tvora įsigijimo savikaina 27859,71 Eur. Mašinų ir įrenginių grupėje 

naudojama skalbimo mašinos 2vnt, kurių įsigijimo savikaina 2029,37 Eur ir elektrinė 

viryklė – 1445,49 Eur. Baldų ir biuro įrangos grupėje yra naudojama sekcija įsigijimo 

savikaina 463,68 Eur, pianinas – 720,57 Eur, kilimai 2 vnt. – 852,06 Eur, kompiuteriai 7 

vnt. – 4134,75 Eur   ir spausdintuvas – 521,61 Eur . Iš „Kitas ilgalaikis turtas“ grupės 

nusidėvėję, bet naudojami lauko priemonės, trys vaikiški nameliai už 1477,05 Eur. Viso 

nudėvėto, bet naudojamo veikloje ilgalaikio materialaus turto yra už 42028,61 Eur.  

 

P05. Finansinis turtas. Nėra. 

 

P06. Turto atsirandančio iš nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių įstaigoje 

nėra.  

 

P07. Biologinio turto įstaiga neturi. 

 

P08. Atsargos. Atsargų detalizavimas pateiktas VSAKIO lentelėje. Išskirtinių įvykių 

turto gavime ir  panaudojime nebuvo metų eigoje. Didžiąją atsargų dalį sudaro maisto 

produktų įsigijimas už  

42742,80 Eur ir panaudojimas už 43607,65 Eur. Kita dalis yra įvairios medžiagos 

remontui, švaros prekės, elektros ir santechnikos prekės, kanceliarinės prekės, kurios 

įsigytos už 6689,42 Eur ir sunaudota  už 6586,81 Eur. Taip pat buvo nemokamai gautų 

atsargų: maisto produktų už 2852,16 Eur,  kurie buvo  panaudoti; iš savivaldybės 

administracijos buvo gautas šiukšlių dėžių rūšiavimo komplektas už 199,65 Eur kaip 

atsargos, skirtos parduoti ir buvo pergrupuotos į medžiagas, žaliavas ir ūkinį inventorių, 

užpajamuotas kaip trumpalaikis turtas ir iškeltas į užbalansę. Trumpalaikis turtas yra 

laikomas užbalansinėse sąskaitose ir jo vertė yra 98 078,65 Eur. Per 2019 m 

trumpalaikio turto buvo įsigyta už 11569,89 Eur. Atsargų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 

sudaro 1486,60 Eur  iš įstaigos pajamų lėšų: maisto produktai -1118,80 Eur ir 

medžiagos – 367,80 Eur. 

 

P09. Išankstiniai apmokėjimai. Juos sudaro 68,77 Eur išmokėti atostoginiai ir 85 Eur 

ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą. 

 

P10. Gautinos sumos. Jas sudaro:  įsiskolinimas už mitybą 828,39 Eur ir įstaigos 

išlaikymą 434,58 Eur, patalpų nuoma 69,98 Eur, negautos įstaigos pajamos iš 

savivaldybės už 2019 m. 2521,79 Eur ir sukauptos finansavimo sumos 21495,83 Eur. , 

kurias sudaro: sukauptos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 11736,50 Eur, 

sukauptos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ( priešmokyklinis krepšelis) – 

2355,21 Eur ir sukauptos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ( ikimokyklinis 

krepšelis) – 7404,12 Eur. 

 



Panevėžio lopšelis- darželis „Riešutėlis“, Įm.k. 190415246; 2019 m. FAR Aiškinamasis raštas 3 

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.Iš kitų šaltinių (2%) gautos lėšos banko sąskaitoje 

sudaro 2408,86 Eur ir 132,01 Eur „Perlas“ sąskaitos likutis. 

 

P12. Finansavimo sumos.Pateiktos 20 VSAFAS 4 priede.  

Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro:   
Priešmokyklinio krepšelio lėšos – 33100 Eur, ikimokyklinio krepšelio lėšos – 128500 

Eur, lėšos nemokamam mokinių maitinimui – 368,07 Eur, iš valstybės gautos lėšos  

laikiniesiams darbams kompensuoti – 318,24 Eur. 

Valstybės finansavimo sumų pergupavimas į „Nepiniginiam turtui įsigyti“ iš „Kitoms 

išlaidoms“  perkelta soc. mitybos lėšos- 368,07 Eur ir mokinio krepšelio lėšos prekėms 

įsigyti – 3600 Eur.  

Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro: 

Savivaldybės iždo lėšos – 326876,93 Eur, savivaldybės iždo lėšų likuti – 4444,09 Eur, 

savivaldybės administracijos lėšos aplinkosaugos projektui vykdyti – 400 Eur, 

savivaldybės administracijos lėšos laikinųjų darbų programai finansuoti – 2759,52 Eur 

ir savivaldybės administracijos perduotos finansavimo sumos prenumeratai – 85 Eur. 

Savivaldybės lėšų pergrupavimą į „Nepiniginiam turtui įsigyti“ iš „Kitoms išlaidoms“  

sudaro mitybos lėšų 2576,93 Eur ir skalbimo lėšų 1900 Eur skirtumas 676,93 Eur. 

Savivaldybės biudžeto lėšų likutį sudaro 231488,95 Eur ilgalaikio turto likutis ir 85 Eur 

gautos finansavimo sumos prenumeratai. 

Europos sąjungos finansavimo sumų  likutį 106069,84 Eur sudaro ilgalaikio turto 

likutis. 

Kitų šaltinių lėšas sudaro 2% lėšos 1455,21 Eur. Neatlygintinai gautas turtas iš kitų 

šaltinių yra pieno ir vaisių programos vaikams – 2852,16 Eur,  už 13,76 Eur  labdara – 

knygos ir už 94,14 Eur gautas lino audinių iš AB ‘’Linas”.    

Kitų šaltinių lėšų likutį sudaro 1548,52 Eur ilgalaikio turto, 3547,93 Eur atsargoms 

įsigyti 2 % GPM likutis .  

 

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos. Pateiktos VSAKIO lentelėje atitinkamose  pagal 

paskirtį eilutėse.  Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro įsiskolinimas detalizuotas 

“Gautinų mokėtinų sumų” ataskaitoje. Visi įstaigos įsiskolinimai tiekėjams yra už 

einamą mėnesį. Tai skola už komunalines paslaugas (šildymas, elektra, vanduo, šiukšlių 

išvežimas) – 650,71 Eur, maisto produktus – 3,47 Eur, ryšių paslaugos – 7,09 Eur,  ir 

kitas paslaugas – 22,12 Eur.  

Kitas mokėtinas sumas  sudaro sukauptos atostogų sąnaudos 20841,65 Eur ( biudžeto 

DU – 10917,67 Eur, sodra – 164,65 Eur, priešmokyklinio krepšelio DU - 2321,55 Eur, 

sodra – 33,66 Eur, ikimokyklinio krepšelio DU – 7295,61 Eur, sodra – 108,51 Eur), 

tėvų permoka už mitybą 1348,69 Eur. ir įstaigos išlaikymą 126,50 Eur. 

 

P02. Pagrindines veiklos sąnaudas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, 

nusidėvėjimo ir amortizacijos, komunalinių paslaugų, kvalifikacijos, paprasto remonto 

ir eksploatavimo, sunaudotų atsargų ir kitos sąnaudos. Bendrai paėmus, 2019 m. 

sąnaudų suma yra didesnė nei 2018 m. ( 68 391,24 Eur). Jei žiūrint atskirai, tai 2019 m. 

sumažėjusios komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Paprastojo remonto ir 
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eksploatavimo sąnaudos žymiai padidėjusios dėl ilgalaikio turto minkštos dangos 

aikštelėsparuošimoir įrengimo darbų (3000 Eur).    

Atsargų sąnaudos, kurių didesnė dalis yra maisto produktų sąnaudos, padidėjusios dėl 

įsigyto trumpalaikio turto ir padidėjusių maisto produktų kainų. Kitas sąnaudas sudaro 

įvairios patikros, periodiniai ir abonentiniai mokėjimai už įvairias paslaugas, taip pat 

kokybiškai  įstaigos veiklai palaikyti reikalingos paslaugos. 

 

P21. „Kitas pagrindinės veiklos pajamas“ sudaro vaikų mitybos pajamos 39713,53 Eur, 

tėvų lėšos įstaigos išlaikymui 16077,71 Eur,  darbuotojų mitybos pajamos 2103,75 Eur. 

Ir „Kitos veiklos pajamas“ sudaro patalpų nuomos pajamos 354,35 Eur.  

 

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį sudaro darbo užmokesčio ir sodros 

sąnaudos. Terminuotų darbo sutarčių per ataskaitinius metus buvo laikiniesiems 

darbams ( 3 sutartys) – 3077,76 Eur; vasaros darbui ( 2 sutartys) – 3501,92 Eur ir 

etatinis darbuotojas direktorė – 18414,53 Eur. 

 

  

P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. 0,18 Eur yra delspinigiai sodrai. 

 

Įstaiga turi sudariusi panaudos sutartį 58 m. žemės sklypui, su Nacionaline žemės 

agentūra, kurio vertė 72 300 Eur.  

 

 

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus 

subjektui data: 

2020 m. kovo 26 d. 

 

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir 

pakartotinai pateiktas teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui: 

 

Atlikti pataisymai: 

 

 

Pakartotinio pateikimo data: 
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Direktorė     Violeta Kaupelienė                                             

 

_______________________________________            ____________   

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas    (parašas)                    

(vardas, pavardė) 

 

 

Vyr. buhalterė     Kristina Švelnienė 

_______________________________________            ____________     

                                                                                                (parašas)                    

(vardas, pavardė) 

 




