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1. BENDROJI DALIS 

 
Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų lopšelis – darželis „Kregždutė“ įsteigtas 1988 m. spalio 20 

dieną. Lopšelio- darželio veiklos pradžia 1988 m. gruodžio 5 d. Kybartų lopšelis- darželis priklauso 

Vilkaviškio rajono savivaldybei. Steigėjas – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, kodas 

8861032, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis. Lopšelio-darželio buveinė - J. Basanavičiaus g. 82 

A, LT- 70424 Kybartai , Vilkaviškio rajono savivaldybė. Įstaigos kodas – 190480219. Mokyklos 

grupė- neformaliojo švietimo. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipas - lopšelis-darželis, vykdantis 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Lopšelis – darželis yra labdaros ir paramos 

gavėjas ir teikėjas. Lopšelis – darželis yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga 

ir turintis savo antspaudą ir sąskaitas banke. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

– 33. Šiuo metu lopšelyje- darželyje veikia 6 grupės. Darželio lėšų šaltiniai yra biudžeto 

asignavimai, gauta parama, spec.  programų lėšos. 

 

2. PASTABOS 

1. Įstaigoje ilgalaikio turto nusidėvėjimas yra skaičiuojamas vadovaujantis Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. B-TS-851 „Dėl ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų tvirtinimo“ . 

2. Įstaigos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas nenumatomas. 

3. Įstaigoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių 

finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. 

4. Įstaigoje sprendimų dėl teisinių ginčų nėra. 

5. Įstaigoje reikšmingų įvykių nebuvo. 

Vadovaujantis 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 13 VSAFAS „Nematerialusis 

turtas“, Kybartų vaikų lopšelio – darželio „Kregždutė“ ilgalaikis materialusis ir nematerialusis 

turtas finansinėse atskaitose yra rodomas likutine verte ( įsigijimo savikaina atėmus sukauptą 

nusidėvėjimo sumą). 

Vadovaujantis LR Finansų ministro 2008-06-20 įsakymu Nr. 1K-220 „8 – asis VSAFAS 

„Atsargos“ VII skirsnio „Pripažinimas sąnaudomis“ 38 punktu, visas trumpalaikis turtas kiekine ir 



pinigine verte perkeliamas į užbalansinę sąskaitą, nes yra atiduotas naudoti materialiai atsakingiems 

asmenims. 

Kybartų vaikų lopšelio- darželio „Kregždutė“ apskaitos politika patvirtinta darželio Direktoriaus 

įsakymu Nr. R-ĮV-73 2014 m. gruodžio 30 d. 

3. REIKŠMINGŲ SUMŲ PAAIŠKINIMAS 

Vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų 
taisymas“ per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo. 

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių apskaitoje nuo ataskaitinių 
finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. 

Įstaiga teisinio ginčo procesuose nedalyvauja, jų neturi. 
Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinioataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. 
Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nepirko ir nenurašė. 
Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijoilgalaikio turto  už 2274,80 EUR. iš paramos lėšų. 
Atsargos. Likutis pirmojo pusmečio pabaigoje – 227,03 EUR. 
Sukauptos gautinos sumos 2020-03-31 yra: 

 

Eil. 

Nr. 
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 

1. Sukauptos finansavimo pajamos ML 

Atostogų rezervas 

12 105,55 

 6 973,14 

2. Sukauptos finansavimo pajamos  SF 

Atostogų rezervas 

16 789,75 

 8 270,10 

 IŠ VISO 44 138,54 

 

Ilgalaikių įsipareigojimų nėra. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 
pateikiami 17-ojo standarto 12 priede. Kreditorinis įsiskolinimas 31 868,44 EUR: 

1. Darbo užmokestis  -  29 468,64 EUR. iš jų: 
Soc. draudimo įmokų (19,5 proc.)  - 5975,28EUR; 
Pajamų  mokestis (20 proc)    -   3800,17 

2. Soc. draudimo įmokos (1,45 proc.)  - 461,06EUR; 
3. Už 2 nedarbingumo dienas  - 118,72 EUR. 
4. Už maisto produktus  - 567,24 EUR ( spec. lėšos); 
5. Komunalinės  ir kitos paslaugos  - 1 413,78EUR; 
Kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 2 611,20 EUR. Tai tėvų įnašai už vaikų 

išlaikymą vaikų lopšelyje darželyje, naudojami ugdymui ir mitybai. 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra  365,82 EUR. – 2 proc. paramos 
238,45 EUR. ir biudžeto sąskaitoj 127,37 EUR. 

Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų gauta: 
Iš valstybės biudžeto (Mokymo lėšų finansavimas ) gauta – 25 613,00EUR.  
Iš savivaldybės biudžeto (savivaldybės funkcijų finansavimas ) gauta – 38 252,00 EUR. 
Biudžeto pajamos (S) planuota 6 810,00 EUR. 
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