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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PUPŲ PĖDAS“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2015 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų
I. BENDROJI DALIS
1.1Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ yra viešasis juridinis asmuo.Įstaigos kodas190528621.Adresas-Dainų g. 88, Šiauliai
1.2.Finansinės ataskaitos pateikiamos už 2015 m. I ketv..
1.3.Lopšelis- darželis „Pupų pėdas“ yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos savininkas yra Šiaulių
miesto savivaldybė.
1.4.Vidutinis darbuotojų skaičius- 45 darbuotojai.
1.5 Svarbios sąlygos, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti
tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą
Įstaigos darbuotojai neįžvelgia.
1.6. Teisiniai ginčai, jų sprendimai ir įtaką finansinėms ataskaitoms
Neturi.
II. APSKAITOS POLITIKA
2.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma buhalterinė apskaita
Šiaulių lopšelio darželio „Pupų pėdas“ buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Buhalterinės apskaitos įstatymu,
Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų įstatymu,
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais bei įstaigos vidaus tvarkos aprašais,
reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą.
2.2 Finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS
Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS reikalavimus
2.3 Taikomi apskaitos principai ir metodai
Žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas taip, kad tikrai ir teisingai būtų
parodytas Šiaulių lopšelio-darželio turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos,
grynasis turtas, pinigų srautai. Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos,
vadovaujantis šiais apskaitos principais:
1) subjekto;
2) veiklos tęstinumo;
3) periodiškumo;
4) pastovumo;
5) piniginio mato;
6) kaupimo;
7) palyginimo;
8) atsargumo;
9) neutralumo;
10) turinio viršenybės prieš formą.
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2.4. Apskaitinių įverčių keitimo priežastys ir poveikis tarpinio ataskaitinio laikotarpio ir
vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams
Nebuvo.

2.5. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nuo ataskaitinių finansinių
metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos
Per I ketv. nebuvo.
III. PASTABOS
3.1. Pagrindinės veiklos pajamos- 136062,64
Iš valstybės biudžeto- 48944,7
Iš savivaldybės biudžeto- 60111,29
Iš Europos Sąjungos – 115,35
Iš kitų finansavimo šaltinių –50,37
Pagrindinės veiklos kt. pajamos – 26840,93
3.2. Pagrindinės veiklos sąnaudos- 133685,44
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo-99784,48
Nusidėvėjimo ir amortizacijos-1195,35
Komunalinių paslaugų ir ryšių –10641,71
Kvalifikacijos kėlimo- 79,4
Sunaudotų atsargų- 20196,59
Kitų paslaugų – 1787,91
3.3 Trumpalaikis turtas- 73828,17
Žaliavų atsargų likutis sandėlyje -910,23
Gautinos sumos vaiko išlaikymo išlaidoms bei mokinių nemok. mait. iš saviv. adm.- 550,23
Sukauptos finansavimo pajamos- 61480,51:
- 24737,12 Savivaldybės biudžeto lėšos ,
- 4791,67 Mokinio krepšelio Priešmokyklinio ugdymo lėšos,
- 2471 Įstaigos pajamų lėšos ( tėvų įmokos ),
- 28524,40 Mokinio krepšelio Ikimokyklinio ugdymo lėšos,
- 764,19 Vaiko išlaikymo įstaigoje lėšos,
- 24,13 Nemokamas mokinių maitinimas,
- 168 Įstaigos pajamų lėšos ( pajamos už salės nuomą).
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas( tėvų įmokos)-9046,43
Pinigų likutis sąskaitose -1840,77
3.4.Įsipareigojimai -60561,83
Tiekėjams mokėtinos sumos-9992,28:
UAB „Senoji eglė“- 485,64
UAB „Šiaulių vandenys“ – 393,12
Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras – 86,26
UAB „Šiaulių energija‘ – 8419,15
Teo LT, UAB – 0,98
Energijos tiekimas, UAB- 117,03
UAB saugos tarnyba „Argus“ – 67,56
UAB „Kotesa“ – 383,75
UAB firma „Koslita“ – 38,79

