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I. BENDROJI DALIS

Įstaigos bendroji dalis aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame

rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Darželis - lopšelis „Gintarėlis“ nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaitą tvarko ir finansinę

atskaitomybę rengia vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės

standartais (toliau - VSAFAS) bei kitais finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais.

Kadangi per pastarąjį laiką apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta

aiškinamajame rašte prie 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų.

 

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

P03 Nematerialusis turtas

 Per III ketvirtį ilgalaikio nematerialaus turto neįsigyta. Likutinė vertė 2,03 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Per III ketvirtį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 15000,45 Eur. Paskaičiuotas

nusidėvėjimas per III ketvirtį  už 3932,79 Eur. Turto likutinė vertė 237879,33 Eur.

P08 Atsargos

Per III ketvirtį atsargų įsigyta už 20612,55 Eur iš jų: už 2356,00 Eur maisto produktų iš lėšų

skirtų nemokamam maitinimui; už 1839,75 Eur maisto produktų iš Savivaldybės biudžeto lėšų; už

10493,03 Eur maisto produktų iš spec. lėšų; medžiagų už 3948,55 Eur, ūkinio inventoriaus už

1975,22 Eur. Nemokamai gauta per III ketvirtį pagal ES programą maisto už 218,11 Eur. III ketvirčio

pabaigoje atsargų sandėlyje liko už 2748,67 Eur, iš jų: maisto produktų už 852,71 Eur iš spec. lėšų;

medžiagų už 1895,96 Eur.
P09 Išankstiniai apmokėjimai

Įstaiga III ketvirčio pabaigoje turėjo išankstinių apmokėjimų už 71,40 Eur. Tai ateinančių

laikotarpių sąnaudos už prenumeratą, kurios sumokėtos praėjusiais metais, o bus pripažintos

sąnaudomis per likusį šių metų ketvirtį.

                                                              P10 Gautinos sumos

III ketvirčio pabaigoje gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

suma buvo lygi 8430,11 Eur, iš jų: 3213,75 Eur už ugdymo aplinkos išlaikymą, 5116,36 Eur – už

ugdytinių mitybą, už darbuotojų mitybą – 100 Eur.

Sukauptų gautinų suma ketvirčio pabaigoje siekė 148696,10 Eur, iš jų atostogų rezervas

sudarė 58908,42 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 76044,43 Eur, kitos sukauptos

pajamos – 494,42 Eur (elektra, kurią sumoka savivaldybės administracija), atidėjiniai – 10004,72

Eur bei 3244,11 Eur liko Klaipėdos rajono biudžeto skyriaus sąskaitoje, kurie buvo surinkti iš tėvų

už mitybą ir ugdymo paslaugas ir negrąžinti mums.  
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P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2021 m. III ketv. pabaigoje darželio spec lėšų banko sąskaitoje liko 121 Eur, pavedimų

sąskaitoje - 10383,59 Eur. Lėšas planuojama panaudoti edukacinių lauko erdvių kūrimui.

P12 Finansavimo sumos

Per 2021 m. tris ketvirčius gauta finansavimo iš valstybės biudžeto 271372,64 Eur,iš jų

nemokamam mokinių maitinimui 14964,40 Eur, už egzaminų vykdymą 322,49 Eur, valstybės

biudžeto dotacijos siekė 3960,33 Eur ir kt valstybės lėšos 252125,42 Eur. Iš savivaldybės biudžeto

gauta 510977,49 Eur, gautos finansavimo sumos už elektrą siekė 3176,69 Eur (už elektrą apmoka

savivaldybės adminstracija). Iš kitų šaltinių per tris ketvirčius gauta 500 Eur už projektą „Vaikystės

lėlės“, iš Nacionalinės mokėjimo agentūros 4644 Eur ekologiškiems maisto produktams apmokėti.

Daugiausiai gauta iš savivaldybės biudžeto t.y. 65,03 proc. visų gautų per tris šių metų ketvirčius

Finansavimo sumų panaudota veiklai per tris ketvirčius už 781889,55 Eur. Taip pat

daugiausia panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto t.y. 64,52 proc. visų panaudotų

finansavimo sumų. 
P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

2021 m. rugsėjo 30 d. „Tiekėjams mokėtinos sumos“ padidėjo 3408,98 Eur lyginant su 2020

m. IV ketvirčio pabaiga. Įsipareigojimų suma susijusi su darbo santykiais III ketvirčio pabaigoje siekė

74618,25 Eur. „Sukauptos atostoginių sąnaudos“ ketvirčio pabaigoje lygios 58908,42 Eur sumai, iš

jų: 29220,85 Eur priskaičiuotas iš VB (valstybės biudžetas) lėšų atostogų rezervas darbuotojams kartu

su sodra, už 29687,57 Eur – iš SB lėšų (savivaldybės biudžetas). Ketvirčio pabaigoje sukauptos

mokėtinos sumos už elektros energiją siekė 494,42 Eur (savivaldybės administracija vykdo pirkimą

ir atsiskaitymą). Įstaigos atidėjinių suma III ketvirčio pabaigoje siekė 10004,72 Eur.

P18 Grynasis turtas

Darželio grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygus 29369,15 Eur t.y. 24,91

% didesnis negu 2020 m. IV ketvirčio pabaigoje. Vadinasi per III ketvirtį surinkta daugiau lėšų iš
tėvų už suteiktas paslaugas negu patirta sąnaudų.

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Kaip matome pasibaigus 2021 m. III ketvirčiui finansavimo pajamos buvo lygios 858164,67

Eur t.y. 27,20 proc daugiau lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro: pajamos už vaikų mitybą 39197,06 Eur, pajamos

už vaikų išlaikymą 15387,75 Eur ir darbuotojų mityba 885 Eur.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos taip pat buvo didesnės 26,25 proc. lyginant su 2020 m. III

ketvirčiu. 

Darželis per ataskaitinį laikotarpį patyrė sąnaudų už 907778,02 Eur, iš jų darbo užmokesčio

ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 768007,13 Eur t.y. 84,60 proc. visų patirtų sąnaudų.

Mažiausiai patirta kvalifikacijos kėlimo sąnaudų už 1300,30 Eur t.y. 0,14 proc. visų sąnaudų.
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