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JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELIS „VYTURĖLIS“ 

 

190550347, MELIORATORIŲ AIKŠTĖ 14, JONIŠKIS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2021-01-29 

 

     Vaikų darželis „Vyturėlis“ pirmuosius ugdytinius priėmė 1984 metų gegužės mėnesį. Tuo metu 

jis talpino 320 vaikų, veikė 14 grupių. Šiuo metu darželį lanko 141 vaikas. Įstaigoje veikia 8 grupės: 

1. 2 - ankstyvojo ugdymo; 

2. 4 - ikimokyklinio ugdymo; 

3. 1 - mišri (priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo); 

4. 1 - priešmokyklinio ugdymo 

     Darželyje dirba  19 pedagogų ir 21 aptarnaujančio personalo darbuotojų. 

 

APSKAITOS POLITIKA 

 

     Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“ apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), bei kitais teisės aktais. 

     Apskaitos politikoje pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo nurodymai kaip tvarkyti 

buhalterinę apskaitą pagal kaupimo principą ir kaip parengti finansinių ataskaitų rinkinį. 

     Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, tam tikroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams 

atvaizduoti, vadovaujamasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS 

„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. 

     Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems 

turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių 

pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

     Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami , finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas taikant 

bendruosius apskaitos standartus: 

1. Kaupimo, 

2. Subjekto, 

3. Veiklos tęstinumo, 

4. Periodiškumo, 

5. Pastovumo, 

6. Piniginio mato, 

7. Palyginimo, 

8. Atsargumo, 

9. Neutralumo, 

10. Turinio viršenybę prieš formą. 

 

NEMATERIALUS TURTAS 

 

     Nematerialus turtas apskaitomas pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“, nustatytus 

reikalavimus. 

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

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po turto įsigijimo savikainą didina tik tais atvejais, kai galima 

patikimai nustatyti, kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. Finansinėse ataskaitose 
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nematerialus turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei 

jis atsiranda. Vykdant projektą „Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ modernizavimas“ iš Europos 

sąjungos lėšų, gauti kompiuteriai su juose įdiegta programine įranga. Programinė įranga 

užpajamuota 2011 metų kovo mėn. 1016,28 Eurai balansine verte. Programinės įrangos 

nusidėvėjimo normatyvas – 3 metai. 2020 metų gruodžio mėn. 31 d. duomenimis nematerialaus 

turto likutinė vertė lygi nuliui. 2020 metais nepirko nematerialaus turto. 

     Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas atvaizduotas 13-ojo VSAFAS „Nematerialaus 

turto“ 1 priede. 

 

ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS 

 

     Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė 500,00 Eurų. 

     Įsigytas ilgalaikis materialus turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina. Įsigijimo savikainai priskiriama už turtą sumokėta suma ir tiesiogiai su turto 

įsigijimu susijusios išlaidos. 

     Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialus turtas, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo 

savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

     Turto eksploatacijos ir paprasto remonto išlaidos priskiriamos sąnaudoms tuo laikotarpiu, kai jos 

patiriamos. Atlikus turto esminį pagerinimą, jo verte didinama įsigijimo savikaina. Darželyje, 

vadovaujantis direktorės 2018-03-20 įsakymu  Nr. V-28 taikomi materialiojo turto nusidėvėjimo 

normatyvai (naudojimo laikas metai) tokie : 

     1. Pastatas                                         100 metų 

     2. Ūkinis inventorius ir reikmenys     10 metų 

     3. Baldai                                               9 metai 

     4.  Kompiuterinė technika                    5 metai 

     5. Muzikos instrumentai                     14 metų 

     Ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimas per 2020 metus atvaizduotas 12-ojo VSAFAS 

„Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede. 2020 metais ilgalaikio turto pirko už  1160 Eurų. 

1. Žaidimo aikštelė „Garvežiukas“ 1160 Eurų 

     Vaikų darželis „Vyturėlis turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudoja savo 

veikloje. Šio turto balansinė vertė yra: 

     1. Kitas materialusis turtas 18771,43 Eurai 

     2. Baldai  2787,31 Eurai 

     Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir užstatyto turto neturi. 

     Ilgalaikio materialaus turto, kuris nenaudojamas ar laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje 

neturi. 

     Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įstaigos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms iš 

nuomos, neturime. 

     Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos sutartis, neturi. 

     Sutarčių, dėl ilgalaikio materialaus turto įsigijimo ateityje, nėra pasirašyta. 

     Žemės, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių neturi. 

     Ilgalaikio ar kito turto, skirto parduoti, neturi. 

 

BIOLOGINIS TURTAS 

 

     Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“ biologinio turto neturi. 
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FINANSINIS TURTAS 

 

     Finansinio turto apskaita tvarkoma pagal 14-ame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į 

asocijuotus subjektus“ ir 17-ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 

nustatytą tvarką. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. 

     Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 

1. Ilgalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius, 

2. Ilgalaikės investicijos į skolos vertybinius popierius, 

3. Po vienerių metų gautinos sumos, 

4. Kitas ilgalaikis finansinis turtas. 

Trumpalaikiam finansiniams turtui priskiriama: 

1. Trumpalaikės investicijos į skolos vertybinius popierius, 

2. Trumpalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius, 

3. Per vienerius metus gautinos sumos, 

4. Pinigai ir jų ekvivalentai, 

5. Kitas trumpalaikis finansinis turtas. 

     Vaikų darželio „Vyturėlis“ informacija apie finansinį turtą pateikta 17-ojo VSAFAS „finansinis 

turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

1. 8 priede – informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 

2. 13 priede – informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis, 

3. 12 priede – informacija apie kai kurias mokėtinas sumas. 

Vaikų darželio „Vyturėlis“ išvestinių finansinių priemonių neturi. 

Iki išpirkimo termino finansinių priemonių neturi. 

Finansinio turto, išreikšto užsienio valiuta, neturi. 

Ilgalaikių terminuotų indėlių neturi. 

Finansinio turto, kurio naudojimas apribotas, neturi. 

Paskolų ar ne nuosavybės vertybinių popierių neturi. 

 

ATSARGOS 

 

     Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ nustatytus reikalavimus. 

Pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – 

įsigijimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

     Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus 

vertė įtraukiama iš karto į sąnaudas. 

     Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 

     Atsargų vertės pasikeitimas per 2020 metus atvaizduotas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede. 

     Per 2020 metus atsargų vertė nei sumažinta, nei atkurta nebuvo. 

     Atsargų, laikomų pas trečiuosius asmenis neturi. 

 

FINANSAVIMO SUMOS 

      

     Finansavimo sumų apskaitai taikomi 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyti 

reikalavimai. 

     Finansavimo sumos skirstomos į: 

1. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti, 

2. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti. 

     Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti priskiriamos finansavimo sumos ilgalaikiam 

turtui įsigyti, įskaitant ir nemokamai gautą ilgalaikį turtą. 
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     Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos atsargų įsigijimo išlaidoms ir visoms 

ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. 

     Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis 

tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

     Vaikų darželio „Vyturėlis“ finansavimo sumų likučiai parodyti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ 5 priede. 

 

PAJAMOS 

 

     Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. 

     Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. 

     Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Finansavimo pajamos 

pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu , kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

     Suteiktų paslaugų pajamos t.y. už vaikų ir personalo maitinimą ir vaikų ugdymą ikimokyklinėje 

įstaigoje atspindimas 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede. 

 

     INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMAS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ 

PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS 

 

     Pagal 20-ojo VSAFAS reikalavimus aiškinamajame rašte privaloma pateikti informaciją apie 

finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį. Ši 

informacija apie įstaigos finansavimo sumas pateikiama lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, 

tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2019 metus“ 4 priede. 

     Vaikų darželio „Vyturėlis“  gavo finansavimą iš keturių finansavimo šaltinių: 

1. Iš valstybės biudžeto (mokinio krepšelio ir nemokamo maitinimo lėšos) 

2. Iš savivaldybės biudžeto, 

3. Iš kitų šaltinių ( 1,2 % parama ), 

4. Pagrindinės veiklos pajamos. 

 

     Iš valstybės biudžeto (mokinio krepšelio ir nemokamo maitinimo lėšos) Socialinės tikslinės 

dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti gautos ir panaudotos lėšos: 

 

Pajamų ir išlaidų 
pavadinimas 

Gauti 
asignavimai 
Eurais 

Panaudoti 
asignavimai 
Eurais 

Panaudoti 
nemokamam 
maitinimui 

Darbo užmokestis 181251 181251   

Socialinis 
draudimas 

2349 2349   

Kvalifikacijai 898,50 898,50   

Prekės ir paslaugos 
ugdymui ir nemok. 
maitinimui 

6748,60 
 

4601,50 2147,10 

Iš viso: 181247,10 189100 2147,10 
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    Iš savivaldybės biudžeto finansuoti gautos ir panaudotos lėšos: 

Pajamų ir išlaidų 
pavadinimas 

Gauti 
asignavimai 
Eurais 

Panaudoti 
asignavimai 
Eurais 

Panaudoti 
nemokamam 
maitinimui 

Darbo užmokestis ir  
darbdavio už 2 nedarb.  d. 276956,63 276956,63 

  

Socialinis draudimas 4339,09 4339,09   

Ryšiams 903,24 903,24   

Komunalinėms paslaugoms 24727,37 24727,37  

Kvalifikacijai,komandiruotei 178 178  

Informacinių technologijų 
prekių ir paslaugų įsigijimas 1135,39 1135,39 

 

Prekių ir paslaugos 
įsigijimas 11421,78 9560,28 

 
1861,50 

Soc.parama  400 400  

Iš viso: 320061,50 318200 1861,50 

 

     Iš kitų šaltinių ( 1.2 % parama ):  

Pajamų ir išlaidų 
pavadinimas 

Gauti 
asignavimai 
Eurais 

Panaudoti 
asignavimai 
Eurais 

Likutis 2020-01-01 1660,16   

GPM 1295,81   

Parama vaisiais 37,58   

Parama pienu 159,49   

Prekių ir paslaugos 
įsigijimas 0 1160 

Iš viso: 1492,88 1160 

Likutis 2020-12-31 1993,04   

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

     Už vaikų ir personalo maitinimą ir vaikų ugdymą ikimokyklinėje įstaigoje. 

Pajamų ir išlaidų 
pavadinimas 

Gauti 
asignavimai 
Eurais 

Panaudoti 
asignavimai 
Eurais 

Faktinės 
įmokos į 
biudžetą per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Prekės mitybai 20651,69 20651,69 0 

Vanduo maisto gaminimui 1000 1000 0 

Prekių ir paslaugos 
įsigijimas  11477,13 11477,13 0 

Iš viso: 33128,82 33128,82 33188,68 

Pajamos už maitinimą ir 
ugdymą 2020.12.31 59,86   

 Likutis banke 2020-12-31 59,86   0 

 

Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitos įstaigos 
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Pajamų ir išlaidų 
pavadinimas 

Gautinos 
įplaukos 
Eurais 

Gautos 
įplaukos 
Eurais 

Kompensuotos 
komunalinės 
sąnaudos 

Likutis 2020-01-01 4059,40   0 

Pajamos už maitinimą ir 
ugdymą 30022,02 33198,63 0 

Skalbimo paslaugos 
Patalpų nuoma 

80,64   
114 

80,64   
114 0 

Kito VSS patalpų išlaidų 
kompensavimo pajamos 961,54 

 
961,54 

Iš viso: 31178,20 33393,27 961,54 

Likutis 2020-12-31 882,79   0 

 

SĄNAUDOS 

      Sąnaudų apskaitai taikomi 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nustatyti reikalavimai. 

      Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo 

laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusiomis pajamomis, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo 

laiką. 

     Jei per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų 

uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos 

pripažįstamos sąnaudos tą patį laikotarpį, kada jos patirtos. 

     Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta ar mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. 

     Vaikų darželis „Vyturėlis“ pagrindinės veiklos sąnaudos parodytos Veiklos rezultatų ataskaitoje. 

2020 metais sumokėtas visas priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Nuo darbo 

užmokesčio išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis pervestas VMI. 

     

 

SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA 
      Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“  sandorių užsienio valiuta neturi. 

 

NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSISPAREIGOJIMAI IR NEAPIBRĖŽTAS TURTAS 

     Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“  neapibrėžtųjų įsipareigojimų it neapibrėžto turto neturi. 

  

ATIDĖJINIAI 
     Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“  atidėjimų neturi. 

 

INFORMACIJOS APIE SEGMENTUS PATEIKIMAS 

     Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai numatyti 25-ajame 

VSAFAS „Segmentai“. Ši informacija pateikta stulpelyje „Švietimas“ 

 

POATASKAITINIAI REIKŠMINGI  ŪKINIAI  ĮVYKIAI 

     Poataskaitinių reikšmingų įvykių Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“ neįvyko. 

 

Direktorė                                                                 Daina Marcinkienė 



Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis  2020-01-01 - 2020-12-31
190550347  -  Joniškio vaikų darželis "Vyturėlis"
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 1 ir 2 priedai 

Eil.

Nr.
Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4

A ILGALAIKIS TURTAS 465.942,38 418.123,02
I Nematerialusis turtas 0,00 0,00
I.1    Plėtros darbai
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00
I.3    Kitas nematerialusis turtas
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
II Ilgalaikis materialusis turtas 465.942,38 418.123,02
II.1    Žemė
II.2    Pastatai 396.218,32 401.461,24
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai 54.923,73
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5    Mašinos ir įrenginiai 7.921,59 8.901,63
II.6    Transporto priemonės
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8    Baldai ir biuro įranga 2.295,08 3.710,48
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas 4.583,66 4.049,67
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III Ilgalaikis finansinis turtas
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
IV.1    Mineraliniai ištekliai
IV.2    Kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 44.965,51 38.287,20
I Atsargos 584,74 366,08
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 584,74 366,08
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II Išankstiniai apmokėjimai 142,68 137,18
III Per vienerius metus gautinos sumos 41.858,65 35.923,47
III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3    Gautinos finansavimo sumos
III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 942,65 4.059,40
III.5    Sukauptos gautinos sumos 40.916,00 31.864,07
III.6    Kitos gautinos sumos
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2.379,44 1.860,47

IŠ VISO TURTO 510.907,89 456.410,22
D FINANSAVIMO SUMOS 460.860,44 417.254,09
I Iš valstybės biudžeto 20.435,72 26.820,02
II Iš savivaldybės biudžeto 308.443,11 257.887,61
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 128.805,69 130.886,30
IV Iš kitų šaltinių 3.175,92 1.660,16
E ĮSIPAREIGOJIMAI 40.916,00 31.864,07
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 40.916,00 31.864,07
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai



Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis  2020-01-01 - 2020-12-31
190550347  -  Joniškio vaikų darželis "Vyturėlis"
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 1 ir 2 priedai 

Eil.

Nr.
Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4

II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos 1.507,07
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos 40.916,00 30.357,00
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
F GRYNASIS TURTAS 9.131,45 7.292,06
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 9.131,45 7.292,06
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 1.839,39 -184,49
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 7.292,06 7.476,55

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO 
IR MAŽUMOS DALIES

510.907,89 456.410,22

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti 

reikšmę – 1.
1 Pateikiau
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Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis  2020-01-01 - 2020-12-31
190550347  -  Joniškio vaikų darželis "Vyturėlis"
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 1 ir 2 priedai

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 563.846,44 523.830,74
I FINANSAVIMO PAJAMOS 533.667,90 476.529,01
I.1    Iš valstybės biudžeto 210.171,70 158.550,05
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 321.283,46 313.074,65
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1.944,96 1.803,79
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 267,78 3.100,52
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
II.1    Mokesčių pajamos grynąja verte
II.1.1       Mokesčių pajamos bendrąja verte

II.1.2       Pervestinų mokesčių suma

II.2    Socialinių įmokų pajamos grynąja verte
II.2.1       Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte

II.2.2       Pervestinų socialinių įmokų suma

III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 30.178,54 47.301,73
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos 30.178,54 47.301,73

III.2    Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -562.007,05 -524.015,23
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -474.268,10 -421.908,41
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -8.494,17 -7.524,72
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -25.314,59 -29.752,37
IV KOMANDIRUOČIŲ -30,00
V TRANSPORTO
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -1.076,50 -1.587,00
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -44.097,57 -58.471,60
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -5.592,23 -1.212,88
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -3.163,89 -3.528,25
XIV KITOS
XIV.1    Veiklos mokesčių sąnaudos
XIV.2    Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1.839,39 -184,49
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 
ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS
H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 1.839,39 -184,49
I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1.839,39 -184,49
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1. 1 Pateikiau



Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis  2020-01-01 - 2020-12-31
190550347  -  Joniškio vaikų darželis "Vyturėlis"
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 1 ir 2 priedai

Pervestinų mokesčių sumas reikia vesti su minuso ženklu.Išimtis: per ataskaitinį 
laikotarpį kredite užregistruota daugiau pajamų nei debete.

Pervestinų socialinių įmokų sumas reikia vesti su minuso ženklu. Išimtis: per 
ataskaitinį laikotarpį kredite užregistruota daugiau pajamų nei debete.

Pervestinų pajamų sumas reikia vesti su minuso ženklu. Išimtis: per ataskaitinį 
laikotarpį kredite užregistruota daugiau pajamų nei debete.
Sąnaudas ir kitus sumažėjimus reikia vesti su minuso ženklu.

Pervestinas pajamų sumas reikia vesti su minuso ženklu. Išimtis: per ataskaitinį 
laikotarpį kredite užregistruota daugiau pajamų nei debete


