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 I.BENDROJI DALIS: 

      Šiaulių m. lopšelis darželis Dainelė (toliau darželis) yra biudžetinė įstaiga. Darželio steigėjas – 

Šiaulių m. savivaldybė. Darželis viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių m. 

savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką. Darželio buveinė – Dainų g. 28, Šiauliai, įstaigos 

kodas 190529157. Darželis įregistruota Juridinių asmenų registre. 2021 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 

44 darbuotojai , iš jų: pedagoginių darbuotojų 21, kiti darbuotojai 23. 

II.APSKAITOS POLITIKA. 

       Darželis, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

bei taiko apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir kitų pripažinimo, įvertinimo 

ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Apskaitos politika aprašyta 2020m. gruodžio 31 d. 

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 

       Darželio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

 

IIII.FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS. 

      1.Ilgalaikis materialus turtas. 

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 332925,44 Eur. 

 

       2. Trumpalaikis turtas. 

Trumpalaikis turtas sudaro 62742,29 iš jų: 

Atsargos – 854,20 Eur. 

Gautinos sumos – 61888,19 Eur. 

 

         3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigai sąskaitose 10632,99 Eur. iš jų: 

tėvų įmokų lėšos – 342,05 Eur. 

įstaigos pajamų lėšos – 61,68 Eur. 

paramos lėšos – 10109,51 Eur. 

globos išmokos – 119,75 Eur. 



 

 

      4.Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Trumpalaikiai įsipareigojimai  sudarė – 51692,32 Eur. 

Tiekėjams mokėtinos sumos – 4299,05 Eur. 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1010,75 Eur, 

Sukauptos mokėtinos sumos – 29225,04 Eur. 

Trumpalaikiai atidėjiniai – 17157,48 Eur. 

 

 5. Pagrindinės veiklos pajamos 

Pagrindinės veiklos pajamos  sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos 

pajamos– 174631,68 Eur. 

 

    6. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 176123,72 Eur. Didžiąją dalį šių sąnaudų sudarė darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo – 157342,63 Eur. 

 

7. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas 

Pagrindinės veiklos deficitas yra 1492,04 Eur. 

 

8. Kitos pastabos. 

  Esminių pasikeitimų , kurie gali paveikti kurį nors finansinių atskaitų straipsnį, nebuvo. 
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