
Rokiškio lopšelis-darželis „ Pumpurėlis“ 

 

Aiškinamasis raštas 

Prie 2021 metų finansinių ataskaitų 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, veiklą 

pradėjo 1976  metais. Lopšelio-darželio„Pumpurėlis“  pagrindinė veikla yra  – ikimokykliniam ir 
priešmokykliniam vaikų ugdymui skirta mokykla. 

Įstaigos kodas 190227995, adresas Jaunystės g. 14, LT-42142, Rokiškis. 

 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 59 darbuotojai. 

 
Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas, taip pat svarbi sąlyga, veikianti įstaigos veiklą, tai Rokiškio 

miesto savivaldybės tarybos sprendimai. 

 

Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei 

atsiskaitomąją sąskaitą AB Luminor banke. 
 

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti piniginiais vienetais-eurais. 

Lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinius.Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: 

1.Finansinės būklės ataskaita 

2.Veiklos rezultatų ataskaita 

3.Grynojo turto pokyčių ataskaita 

4.Pinigų srautų ataskaita 

5.Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

Įstaigos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ir teikiamas nustatytais terminais. 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaiga tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos 

ir finansinės atskaitomybės standartus. Biudžeto sandaros įstatymą ir kitus teisės aktus. Duomenys 

pateikti metinėse finansinėse ataskaitose, aiškinamajame rašte atitinka VSAFAS.   

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa 

su kalendoriniu ketvirčiu. 

Pagrindiniai apskaitos principai,pritaikyti rengiant 2020 metų finansinių ataskaitųrinkinį,yra šie: 

Nemateralusis turtas 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS  pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Ilgalaikis materialusis turtas 
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo 

turto sąvoką ir VSAFAS 12 standarte nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.Ilgalaikis 

materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo ir pasigaminimo savikaina.Šiuo metu Vyriausybės 



nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė – 500 eurų.Ilgalaikis materialusis turtas iš apskaitos 

nurašomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus nereikalingu arba netinkamu naudoti.  

Gavus ilgalaikį materialųjį turtą pagal panaudos sutartį jis registruojamas BĮ nebalansinėse sąskaitose 

(0120001,0130001)(3.10 operacija),nurodant kiekvieno ilgalaikio materialiojo turto vieneto inventoriaus Nr 

panaudos davėją. 

Finansinis turtas 

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“. 

Trumpalaikiam finansiniam turtui  yra priskiriama per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai ir jų 

ekvivalentai. 

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios 

investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų 

terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ąjame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 24-ąjame „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ 

Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

 

Atsargos 

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė 

iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (ir vertinė) apskaita  tvarkoma 

nebalansinėse sąskaitose nustatyta tvarka. 

 

Finansavimo sumos 

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 

sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. 

Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių 

fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas 

turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą 

pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą 

turtą. 

 

Pajamos 

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių 

įmokų pajamos”, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

 

Sąnaudos 

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 

Finansinių ataskaitų rinkinyje sąnaudos pateikiamos pagal veiklos segmentus. 

 

Straipsnių tarpusavio užskaitos 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio 

užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos 

(pavyzdžiui, dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita atliekama su gauta draudimo išmoka). 

 

 



III.PASTABOS 

 

 

Pastaba NrP2 Informacija pagal veiklos segmentus 

 

 

Informacija pagal segmentus pateikiama priede „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos 

segmentus“ – 899855,40 Eur. Pateikta informacija priskiriama Švietimo segmentui.Šie segmentai 

patirti  vykdant įstaigos veiklą. 

 

 

 

Pastaba Nr.P4 Ilgalaikis materialusis turtas 

  

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, 

ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.  

Ilgalaikio turto likutinė vertė iš viso 283863,13 Eur: 

Negyvenamieji pastatai – 212544,77 Eur 

Infrastruktūros ir kiti statiniai –15116,01 Eur 

Baldų ir biuro įrangos – 1163,86 Eur 

Kito ilgalaikio materialaus turto – 41053,49 Eur 

Nebaigta statyba – 13985Eur 

Pagal panaudos sutarti gauto materialiojo  turto likutinė vertė -20889,60 Eur 

Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.  

 

Pastaba Nr.P8 Atsargos 

Atsargų apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais 

nebuvo pakeista.  

Atsargų likutis ataskaitiniam laikotarpiui 5923,90 Eur 

 Įstaigos atsargų apskaitoje nėra atsargų nuvertėjimo. 

 

Pastaba Nr.P10 Per vienerius metus gautinos sumos 

 Per vienus metus gautinos sumos sudaro 100599,47 Eur: 

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto (nesusigrąžinti tėvų įnašai) 21175,48  Eur 

Sukauptas atostogų rezervas,atidėjiniai  – 750242,80 Eur. 

Tiekėjams mokėtinos sumos – 319,91 Eur 

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įnašai) 4079,80 Eur 

 Pastaba Nr.P11 Pinigai ir pinigų ekvavalentai 

  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai liko 10414,71 Eur pinigų likutis: 

Kitų šaltinių – 5345,31 Eur (Tame tarpe parama -5345,31 Eur) 

Iš Europos -4366,65 Eur 

Iš savivaldybės biudžeto -414,87 Eur 

Iš valstybės biudžeto – 287,88  Eur 

 

Pastaba Nr.P12 Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumų likutį sudaro 298833,65 Eur: 

Iš valstybės biudžeto – 350,70 Eur 



Iš savivaldybės biudžeto – 286839,82 Eur 

Iš Europos Sąjungos – 5917,18 Eur 

Iš kitų šaltinių – 5725,,95 Eur 

 

Pastaba Nr.P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

 

Visi įstaigos įsipareigojimai yra trumpalaikiai.  

Skola tiekėjams sudaro 319,91 Eur, sukauptas atostogų rezervas 63995,62 Eur. 

  

 

 

. 

 

Pastaba Nr.P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos 

 

Pagrindinės veiklos pajamos už suteiktas paslaugas , tai priskaičiuota suma už darželinukų mitybą ir 

ugdymą  -42697,57 Eur 

Pastaba Nr.P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 

Per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos sudaro 653783,88 Eur. Šios sąnaudos patirtos vykdant 

įstaigos veiklą. 

 

 

 

 

 

 

 

Buhalteris    Dalia Grigaravičienė 

 

 

 

  

 


