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Elektrėnų savivaldybės Vievio lopšelio-darželio "Eglutė"

Aiškinamasis raštas
prie 2013 m. III pusmečio finansinių ataskaitų

2013~~iJi~r:J~~a/~ ....
" ::-:

1. BENDROJI DALIS

Vievio opšelis-darželis .Eglutė' yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama
iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto. Įstaigos buveinės adresas: Šviesos g.7, Vievis, Elektrėnų
savivaldybė, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190647718.

Vievio lopšelis-darželis .Eglutė" įregistruotas Juridinių asmenų registre 2000 m.
rugsėjo 15 d. Darželis yra viešasis juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą ir atsiskaitomąją
sąskaitą AB DnB banke ir AB Swedbanke ...Sudaro ir teikia atskiras žemesniojo lygio finansinių
ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius:" ~,'. .

Darželio steigėjas yra Elektrėnų savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina
Elektrėnų savivaldybės taryba, kuri koordinuoja įstaigos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta
tvarka keičia nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Darželio pagrindinė veiklos sritis. - švietimas, pagrindinė veiklos rūšis -
ikimokyklinis ugdymas. Ataskaitinio laikotarpidpabaigai vidutinis darbuotojų skaičius - 55 , t.
sk. pedagoginių darbuotojų - 25, techninio personalo - 32. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
patvirtinti 44 etatai, iš jų 23 etatai finansuojami iš, savivaldyb~~ funkcijų, 21 etatas finansuojamas
iš mokinio krepšelio 1ėšų. :lt', I jI) k . !

Darželis turi paramos gavėjo statusą. Gauna paramos lėšas ir jas apskaito kitų lėšų
, 1 :1sąskaitoje.

Įstaiga kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi." i , , '1;

Finansiniai metai yra .kalendoriniai metai. Finansinių metų pradžia -
sausio ld.ipabaiga+gruodžio 31 d. : ' , Irl.:!'!:>lrtlnt' ','~' :Yl ..: .

.'.~., 'i (I'Finansinių ataskiitiJ!rit1kinys sudaryt~s:)p~gal 2013 m. trečiojo ketvirčl0~~~skufines
• -. "'\.,' ,', :-)1 id ,1 J' : :r 1 ,1i:1.' f1! <,

dienos duomerus.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos

piniginiais vienetais-v litais. .v uc. .:' .i.;'
i.' ,2. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika per 2013 m. IIIketvirtį nebuvo, pakeista, apskaitos politika a.pra~yta::~012
m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.' ) ri,i,~,df~l' ',.1: ),:,.

. '.». t , 3. PASTl\'B'OSJ i>: <Ii:::
: :1' i i" , i\ l~:; , : 0

3.1 Neapibrėžti įsipareigojimai '. '
Per 2013 m. 9 mėnesius ' darželio apslHiitbje"'heapibrėžtųjų' įsipareigojimų ar

neapibrėžto turto nebuvo užfiksuota, šių ūkinių įvykių ir operacijų ne;buvo ir 2012 m. .
3.2 Sprendimai dėl teisinių ginčių
Sprendimų dėl teisinių ginčių darželis neturi. , .

. 3.3 Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos
Reikšmingų įvykių'p'6'pa1skutinės 'ataskaitinio laikotarpio dienos nera. ! ". !ll, -ut 1\',

3.4 Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitinių įverčių keitimo per Ipusmetį nebuvo.
3.5 Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.
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3.6 Trumpalaikis turtas ,-.,
3:6.1' Finansinės bUklės ataskaitbje~'iatsar-gės rodoma nesunaudotų

ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Jis rugsėjo:30':d.lygl1s l6426'lt,:,
3.6.2 Finansinės būklės ataskaitojeišankstiniū'mokėjirnų nėra .
3.6.3 Finansinės būklės ataskaitoje sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio

pabaigai sudaro132784 Lt., iš jų iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti':",7(:lOOQLt.,
savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms.finansuoti - 56775 Lt. :( v-r ••

3.6.4 Finansinės būklės ataskaitoje kitoiga~1iri~s sumos yra tėvų įnašai už mitybą. ir
ugdymo priemones -23988.75 Lt': ,,' ' . < , ...•' '

3.6.5 Finansinės būklės ataskaitojeIpinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4136 Lt..t.skyra 2 % nuoGPM lėšos (8 Lt.) ir tėvų įnašai už
mitybą ir ugdymo priemones (4128 Lt.).

3.7 Finansavimo sumos
Darželis finansuojamas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, kitų šaltinių.

Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo YSAF AS "Finansavimo sumos"4 priede.
~.~ "Įsipareigojimai : .
,,! Trumpalaikiai įsipatefgojimai, - ,rodoma sukauptų ir pervestinų įnašų. suma į

savivaldybes biu'džetą' - 26399 Lt, atsiskaitymai 'itirtiekėjais'~ 38733 Lt, su darbo santykiais
susiję įsipareigojimai 61754 Lt., ( darbo užm~k~stis, OPM bei soc. draudimo įmokos už rugsėjo
mėnesį.), III II :
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3.9 Pajamos ' ,,"I

,XC:, ' Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamųlstraipsnyje'r6l:iollia'šumk'l0~14j4
Lt. sudaro darželio vykdomos veiklos pajamas. ,,'<I

3.10 Sąnaudos ' :, '" h (!Lltin~ ,

Veiklos rezultatų ataskaitoje - pagrindinės veiklos sąnaudos- didžiausią patirtų
sąnaudų dalį sud~o darbo užmokesčio ir socia:Hruodr.l\Jdimo 'są~al1dės. :l) .I. .
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