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I. BENDROJI DALIS 

 
1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus 

subjektą. 

Trakų rajono Lentvario lopšelis – darželis „Šilas“ (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 1978 

metais, rejestro Nr. 44/1232897, įstaigos kodas 190647522, savininko funkcijas įgyvendinanti 

institucija - Trakų rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – švietimo paslaugų  tiekimas. 

Programa - ikimokyklinis ir pradinis ugdymas. 

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. 

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.  

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.  

 

 



II. APSKAITOS POLITIKA 

 
Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų 

straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra. Apskaitos politika yra pateikta 2014 m. 

finansinių ataskaitų rinkinyje. 

  

III. PASTABOS 
Pagal 23 VSAFAS tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 

Finansinės būklės ataskaita. Joje pateikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir 

lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.  

Veiklos rezultatų ataskaita. Joje pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki tarpinio 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamoji praėjusių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio 

laikotarpio informacija. 

1. Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2016 – 06 – 30 d. duomenis „Ilgalaikio turto“ straipsnio 

eilutėje rodomas ilgalaikis turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto kriterijus, likutine verte (t.y. iš 

ilgalaikio turto savikainos atėmus nusidėvėjimą). Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta 

ilgalaikio turto. 

2. „Trumpalaikio turto“ eilutėje rodomas atsargų likutis, kuris buvo gautas per šį laikotarpį, bet 

dar nenurašytas. Taip pat rodomi išankstiniai apmokėjimai, gautinos sumos už suteiktas paslaugas. 

Eilutėje „Sukauptos gautinos sumos“ nurodžiau sumas, kurios yra pripažintos finansavimo 

pajamomis, bet neapmokėtos. Eilutėje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ parodžiau pinigų likutį 

eurais pagal 2016 – 06 – 30 d. būklę. Biudžeto lėšų sąskaitoje 0 Eur, įstaigos pajamų sąskaitoje – 

7683,56 Eur ir pavedimų lėšų sąskaitoje – 308,35 Eur. 

3. “Finansavimo sumų” eilutėje – iš savivaldybės biudžeto – likutis finansavimo sumų 

nepiniginiam turtui įsigyti. 

4. „Įsipareigojimų“ eilutėje nurodžiau trumpalaikius įsipareigojimus, kurie dar nėra apmokėti – tai 

mokesčiai, darbo užmokestis, tiekėjams mokėtinos sumos. Eilutėje „Sukauptos mokėtinos sumos“ 

nurodžiau sukauptas atostoginių sumas. 

5. Straipsnyje „Grynasis turtas“ nurodžiau sukauptą perviršį – 18711,29 Eur, jis susideda iš 

ankstesniųjų metų perviršio  - 14366,69 Eur ir einamųjų metų perviršio – 4344,60 Eur.  

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje  A. dalyje „Pagrindinės veiklos pajamos“ nurodomos finansavimo 

pajamos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, taip pat pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai 

pajamos, uždirbtos už maitinimą ir ugdymą. 

7. B dalyje „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ – tai per laikotarpį susidariusios darbo užmokesčio, 

socialinio draudimo, atostoginių kaupinių sąnaudos, nusidėvėjimo, komunalinių, ryšių ir kitų 



paslaugų, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų atsargų savikaina. Eilutėje „Kitos“ nurodžiau įstaigos 

pajamų sąskaitos banko paslaugas, kurios mažina pagrindinės veiklos kitas pajamas.  

8. Eilutėje „Grynasis perviršis ir deficitas“ suma rodo, kad gautas perviršis – tai darželio uždirbtos 

pajamos – 4344,60 Eur. 
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