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 I. BENDROJI DALIS 
 

 
1. Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ įregistruotas Juridinių asmenų registre 2004 m. 

rugpjūčio 23 d. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos 
valstybės herbu ir savo pavadinimu. Lopšelis-darželis „Pasaka“ buveinės adresas: Dariaus ir Girėno 
g. 2, Vilkaviškis, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190480023. 

2. Lopšelis-darželis yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Vilkaviškio rajono 
savivaldybės biudžeto. 

3. Įstaigos steigėjas yra Vilkaviškio rajono savivaldybė. Jos savininko teises ir pareigas 
įgyvendina Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, kuri koordinuoja  veiklą, tvirtina ir teisės aktų 
nustatyta tvarka keičia įstaigos nuostatus, priima sprendimus, sprendžia kitus įstatymuose jos 
kompetencijai priskirtus klausimus. 

4. Lopšelio-darželio „Pasaka“  darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 66. 
5. Lopšelis-darželis „Pasaka“ turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito 

pavedimų lėšų sąskaitoje. 
6. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, įstaigos darbuotojai neįžvelgia. 
7. Lopšelis-darželis „Pasaka“ vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 
8. Finansinės ataskaitos teikiamos už  2019 metų II ketvirtį. 
9. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – Eurais.  
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

 
10. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ parengtos finansinės ataskaitos atitinka 

VSAFAS, kaip  nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 
11. Apskaitos politika yra Apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir 

patvirtintas lopšelio-darželio direktoriaus 2010 m. sausio 12 d. įsakymu Nr.(1.3) Į-VO-22.  
apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS 
reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo,  vadovaujamasi bendraisiais apskaitos 
principais, nustatytais 1 – ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. 
 

III. PASTABOS 
 
 Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto neįsigyta ir  nenurašyta. Lopšelyje–darželyje 

„Pasaka“ yra nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje. 
Nematerialiojo turto  įsigijimo savikaina  1651,57 Eur. Sukaupta  amortizacija 1539,12 Eur. 
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 Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto neįsigyta . Nurašyta  ilgalaikio 
materialiojo turto, kurio savikaina -2884,99 Eur, nusidėvėjimas -2884,99 Eur.   

Ataskaitiniu laikotarpiu iš lėšų skirtų mokymo lėšoms finansuoti,  pirkta mokymo-ugdymo 
priemonių už 1930,37 Eur. Iš savivaldybės funkcijų lėšų pirkta atsargų už 3935,18 Eur. Iš  
savivaldybės administracijos  gauta valstybės lėšų, skirtų  nemokamam mokinių maitinimui, 
Nupirkta maisto produktų už 303,10 Eur. Iš biudžetinių įstaigų pajamų įsigyta atsargų už 22097,62 
Eur, iš pavedimų lėšų – 315,12 Eur.  Atsargos panaudotos įstaigos veikloje nurašytos ir išduotos 
naudoti (iškeltos į užbalansinę  sąskaitą). Atsargų likutis 2019-06-30 įstaigoje už 383,90Eur (maisto 
produktai sandėlyje –273,50 Eur, kuras dyzelinas -  43,86 Eur, grupių žurnalai -66,54Eur). 

Per ataskaitinį laikotarpį gautos sumos iš savivaldybės biudžeto 248362,08 Eur (215572,02 Eur 
- darbo užmokesčiui, 2912,32Eur. - socialinio draudimo įmokoms, 1272,17Eur.-darbdavių 
socialinei paramai, 28605,57 Eur- atsiskaitymams už prekes ir paslaugas . 

Gautinos sumos 70843,61 Eur - sukauptas atostogų rezervas,4355,74 Eur – gautinos sumos iš 
tėvų už vaikų išlaikymą (2019 m. birželio mėn. priskaitymai už lankytas dienas). 

 Pinigų likutis 2019-06-30 -2846,11 Eur. Savivaldybės lėšos banko sąskaitoje – 2403,93 Eur,  
pavedimų lėšų sąskaitoje banke -442,18 Eur.     

Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 386503,38 Eur, iš jų: 
Mokinio krepšeliui finansuoti – 113062,98 Eur; 
Savivaldybės funkcijoms finansuoti – 250643,68 Eur; 
Biudžetinės įstaigos pajamų – 22493,62 Eur; 
Valstybės lėšos nemokamam maitinimui- 303,10 Eur.  
Pagrindinės veiklos sąnaudos – 501537,40Eur, iš jų 432192,28 Eur -darbo užmokesčio, 

socialinio draudimo, darbdavių socialinės paramos sąnaudos.   
 
 
Vyr. buhalterė                                                Daiva  Dabrišienė 
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