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Elektrėnų savivaldybės Vievio lopšelio-darželio "Eglutė"

Aiškinamasis raštas
prie 2013 m. pusmečio finansinių ataskaitų

2013-07-15 Nr.2
Vievis

1. BENDROJI DALIS

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

Vievio Iopšelis-darželis .Eglutė" įregistruotas Juridinių asmenų registre 2000 m.
rugsėjo 15 d. Darželis yra viešasis juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą ir atsiskaitomąią
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 laikotarpio pabaigai vidutinis darbuotojų skaičius - 55 , t.
sk. pedagoginių darbuotojų - 25, techninio personalo - 32. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
patvirtinti 44 etatai, iš jų 23 etatai finansuojami iš savivaldybės funkcijų, 21 etatas finansuojamas
iš mokinio krepšelio lėšų.

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

Įstaiga kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.
Finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Finansinių metų pradžia -

sausio 1d.,pabaiga -gruodžio 31 d.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2013 m. pirmojo pusmečio paskutinės

dienos duomenis.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos

piniginiais vienetais - litais.

2. APSKAITOS POLITIKA
Apskaitos politika per 2013 m. I pusmetį nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2012 m.

metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
3. PASTABOS

3.1 Neapibrėžti įsipareigojimai
Per 2013 m. 6 mėnesius darželio apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar

neapibrėžto turto nebuvo užfiksuota, šių ūkinių įvykių ir operacijų nebuvo 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 po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.
3.4 Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitinių įverčių keitimo per I pusmetį 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 būklės ataskaitoje atsargos rodoma nesunaudotų atsargų likutis

ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Jis birželio 30 d. lygus 15811 lt.
3.6.2 Finansinės būklės ataskaitoje išankstinių mokėjimų nėra .
3.6.3 Finansinės būklės ataskaitoje sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio

pabaigai sudaro 141952 Lt., iš jų iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti -62188 Lt.,
savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms finansuoti - 79764 Lt.

3.6.4 Finansinės būklės ataskaitoje kitos gautinos sumos yra tėvų įnašai už mitybą ir
ugdymo priemones - 15942 Lt.

3.6.5 Finansinės būklės ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4047 Lt.,t.sk. yra 2 % nuo GPM 1ėšos (441 Lt.) ir tėvų įnašai
už mitybą ir ugdymo priemones (3606 Lt.),

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

Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo VSAF AS "Finansavimo sumos"4 priede.
3.8 Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai - rodoma sukauptų ir nepanaudotų atostoginių suma-
56947 Lt, atsiskaitymai su tiekėjais - 40294 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 36695

~ Lt., ( darbo užmokestis, GPM bei soc. draudimo įmokos už birželio mėnesį.),
3.9 Pajamos
Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamų straipsnyje rodoma suma 690793 Lt.

sudaro darželio vykdomos veiklos pajamas.
3.10 Sąnaudos
Veiklos rezultatų ataskaitoje - pagrindinės veiklos sąnaudos- didžiausią patirtų

sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Direktorė Ringaila Jundienė

Vyr. buhalterė Dalia Palivonienė
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