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Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“, biudžetinė įstaiga 

 

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas. Kauno miesto savivaldybė, 

Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas. 

1.2. Telefono Nr. +370 37 312330. 

1.3. El. pašto adresas: sadute@gmail.com 

1.4. Interneto svetainės adresas: http://kaunosadute.lt 

1.5. Savivaldybės įstaigos įsteigimo metai. Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos 

Vykdomojo komiteto 1974 m. gruodžio 18 d. potvarkiu Nr.812 p įsteigtas Kauno 15-asis lopšelis-

darželis. Kauno miesto valdybos 1999 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 357 lopšeliui-darželiui 

suteiktas lopšelio-darželio „Sadutė“ pavadinimas. 

1.6. Savivaldybės įstaigos vadovas: Dalia Žemonienė, 2003-12-02. 

 

II SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VADOVO ŽODIS 

 

Įstaigos misija - teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savi ir savo gebėjimais 

pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, užtikrinant prielaidas tolesniam, sėkmingam 

mokymuisi mokykloje. 

Mes esame sėkmingų vaikų mokykla, skirta 1,5 – 7 metų vaikams, kokybiškai ir savitai 

įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Pasiekėme ypatingų rezultatų 

sveikos gyvensenos ugdyme: sėkminga vaikų adaptacija ir integracija, veiksmingas įtraukusis 

ugdymas, švietimo pagalbos specialistų konsultacijos ugdymosi problemų ir kitais klausimais, sveika 

ir sveikatai palanki mityba, lauko pedagogikos idėjų įgyvendinimas didelėje erdvėje, įvairių sporto 

šakų propagavimas ir sportiniai respublikiniai projektai, vaikų meninė saviraiška, socialinio-

emocinio intelekto svarba.  

Įstaigoje 100 proc. užtikrinamas ankstyvojo amžiaus vaikų priėmimas 1,5 – 3 metų, 

adaptacija vasaros laikotarpiu ir įvairiapusis ugdymas 4 lopšelio grupėse. Teikiama psichologo 

konsultacija, vyksta tėvų švietimas. Erdvios, gražios, funkcionalios, turtingos priemonėmis patalpos. 
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Šešios grupės skirtos 3 – 5 metų vaikams. Dėl vaikų saugumo užtikrinimo ir kokybiško 

ugdymo atnaujintos prausyklos, grupių ir rūbinėlių patalpos, sukurtos naujos žaidimų erdvės. 

Įgyvendinami saviraiškos projektai. 

Kokybiškas priešmokyklinis ugdymas, ypač geri vaikų pasiekimai, sveikatos, socialinės, 

pažinimo, meninės, kalbos kompetencijų srityse. 

Lauko teritorijoje įrengtos naujos žaidimų aikštelės, kasmet papildomos mobiliomis, 

moderniomis lauko priemonėmis, modernūs žaislai ir žaidimų erdvės. 

Efektyviai veikia pagalbos ir paramos šeimai programa, lengvatų taikymas, VGK, darželio 

savivaldų veikla, prailginto ugdymo grupės, ugdymo tęstinumas darželyje, šeimoje, mokykloje. 

Prevencinių programų „Kimochis“ ir „LIONS QUEST LIETUVA“ („Laikas kartu“) 

sėkmingas įgyvendinimas užtikrina didesnius vaikų pasiekimus, saugią emocinę erdvę, skatina vaikus 

analizuoti, veikti, kurti, pajausti gero/ blogo elgesio pasekmes. Su partnerių pagalba sukurtas 

reklaminis filmukas apie įstaigos priešmokyklinių grupių ugdytinių pasiekimus įgyvendinant 

socialinio – emocinio ugdymo programą “Laikas kartu”, savikontrolės ir savireguliacijos bei 

motyvacijos mokytis stiprinimas. 

Vaikų saugumą užtikrina sustiprėjusi Vaikų Gerovės Komisijos veikla, pagalba auklėtojoms 

ir šeimoms. Pagerėjo pagalba specialiųjų poreikių vaikams komandinio specialistų, auklėtojų ir 

šeimos darbo dėka. 

Išplėstas bendradarbiavimas su miesto ir šalies ugdymo įstaigomis, dalyvaujančiomis 

socialinio emocinio ugdymo projektuose ir programose, bendradarbystės erdvėje, sustiprėjo įstaigos 

gerosios patirties sklaida. Lengviau prieinama informacija apie visas įstaigos veiklos sritis, 

panaudojant el. erdves: svetainės, grupių ir darželio Facebook (veidaknygės), el. dienynas “Mūsų 

darželis”, el. apklausos ir kt. 

Aktyvių ugdymosi metodų diegimas, pažinimo, socialinės kompetencijų gerinimas 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir šeimomis; išvykų, ekskursijų, žygių gausa, kurių 

pagalba pagerėjo vaikų atsakomybė už veiklos rezultatus ir pasiekimus. 

Mūsų stiprybė - ugdymo turinio nuoseklumas, tęstinumas, veiksminga pasiekimų ir 

pažangos sistema; aktyvi ir stipri projektinė veikla, įdomios ugdymo turinio formos, tikslingas turimų 

resursų išnaudojimas. 

Įstaigoje maksimaliai taupomi energiniai resursai, gaunamos lėšos naudojamos racionaliai 

ir tikslingai, užtikrinant kokybišką įstaigos veiklą. Vandens, šiluminės energijos, elektros taupymas, 

šiukšlių rūšiavimas, bendruomenės mokymas ir įsijungimas į šiuos procesus. Ir toliau įgyvendinamas 

renovacijos projektų, pastato paprastojo remonto vykdymas, atnaujinta daug grupių, prausyklų, 

kabinetų, koridorių erdvių moderniomis priemonėmis. Gerbūvio projektų įgyvendinimas, lauko 

erdvių remontas ir žaidimo aikštelių rekonstrukcija. 



3 

 

III SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ 

ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI 

 

3.1. Informacija apie Savivaldybės įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą.  

Išsiskelti 

ataskaitinio 

laikotarpio veiklos 

tikslai, tikslo 

pasiekimo 

uždaviniai, 

svarbiausi su tuo 

susiję atlikti darbai 

Nusistatyti 

ataskaitinio 

laikotarpio 

veiklos rezultatų 

vertinimo 

kriterijai 

(kiekybiniai / 

kokybiniai) 

Veiklos rezultatų vertinimo kriterijų reikšmės  Priežastys, 

įtakojusios 

veiklos 

rezultatų 

vertinimo 

kriterijų 

reikšmių 

pokyčius 

Ataskaitinio laikotarpio 

planas 

Ataskaitinio laikotarpio 

faktas 

1 2 3 4 5 

Patobulinti 

pedagogų ir 

ugdytinių pažinimo 

kompetenciją taikant 

išmaniąsias 

technologijas 

veiklos planavime, 

į(si)vertinime, 

skleidžiant gerąją 

patirtį 

bendruomenėje. 

 

Maksimaliai 

įgyvendintos visos 

pasirinktos tikslo 

priemonės: 

suorganizuoti 

mokymai,  

pedagoginės 

patirties sklaidos 

kultūrinių diskusijų 

ciklas įstaigos 

pedagogams; 

patobulinta vaikų 

pažinimo 

kompetencija 

įgyvendinant 

pilietiškumo ir 

tautiškumo ugdymo 

projektą; 

suorganizuotos 

edukacinės – 

integruotos, 

interaktyvios veiklos 

tėvams; sukurta ir 

pristatyta 

reprezentacinė 

įstaigos internetinė 

svetainė; vaikų 

ugdymo procese 

sėkmingai taikytos 

šiuolaikinės 

technologijos. 

Sukurta 

technologinė 

bazė ugdymo 

turinio 

modernizavimui 

motyvuoja 

dalyvauti, veikti 

ir tobulinti 

pažinimo 

kompetenciją, 

bendrauti su 

kitomis 

mokyklomis 

perimant gerąją 

patirtį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 proc. įstaigos pedagogų 

moka naudotis SMART lenta, 

iš jų - 10 auklėtojų taiko 

interaktyvius žaidimus, veda 

praktinius užsiėmimus. 

 

Sukurtos 3 interaktyvios 

ugdomosios priemonės 

skirtingoms amžiaus grupėms 

(2-3 m., 3–4 m., 5–6 m.) 

Lietuvos pažinimo tema. 

 

 

5 vyresniųjų grupių vaikai, 

padedant pedagogui naudojasi 

interaktyviąja lenta.  

 

Ugdymo procese taikomos 5 

įstaigoje sukurtos pamokos 

naudojant Smart interaktyvią 

lentą. 

 

Ugdymo procese 80 proc. 

išnaudotos visos, įstaigos 

turimos išmaniosios 

technologijos. 

100 proc. įstaigos pedagogų 

naudojasi SMART lenta, iš 

jų – 16 pedagogų taiko 

interaktyvius žaidimus, veda 

praktinius užsiėmimus. 

 

Sukurtos ir naudojamos 3 

interaktyvios ugdomosios 

priemonės skirtingoms 

amžiaus grupėms (2-3 m., 3–

4 m., 5–6 m.) Lietuvos 

pažinimo  ir temomis. 

 

5 vyresniųjų grupių vaikai 

savarankiškai naudojasi 

interaktyviąja lenta.  

 

Ugdymo procese taikomos 5 

įstaigoje sukurtos pamokos 

naudojant Smart interaktyvią 

lentą. 

 

Ugdymo procese 100 proc. 

išnaudotos visos, įstaigos 

turimos išmaniosios 

technologijos. 

 

Renovuoti pastato 

vidaus ir lauko 

bendras erdves, 

siekiant pagerinti 

Nuosekliai 

įgyvendinamas 

paprastojo 

80 proc. įgyvendintas vidinio 

kiemelio projektas.   

 

100 proc. įgyvendintas 

vidinio kiemelio projektas.   

 

Dėl negauto 

finansavimo 

neįgyvendintas 

stogo 
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vaikų ugdymosi 

kokybę ir sukurti 

naujas edukacines 

erdves ir pagerinti 

pastato ekonominę 

būklę.  

 

Maksimaliai 

įgyvendintos visos 

pasirinktos tikslo 

priemonės: 

parengtas ir 

įgyvendintas vidinio  

kiemelio 

rekonstrukcijos 

projektas; kuriama 

nauja erdvė 

mažiesiems 

vaikams; išklota 

cementinių plytelių 

danga; klojama 

minkšta danga, 

įsigyti mobilios 

lauko priemonės, 

įrenginiai; įrengtos 

krepšinio ir futbolo 

aikštelės su bėgimo 

taku; sukurtos 5 

naujos atviros 

edukacinės erdvės 

grupėse ir 

koridoriuose, bei 

psichologo kabinete. 

Pakeistos 5 grupių 

durys. Atnaujintos 6 

grupių prausyklų ir 

tualetų  patalpos, 

įsigyta naujų baldų. 

 

 

remonto 

projektas (2016 -

2018 m.) ir 

patvirtintas 

ilgalaikio turto 

remonto planas 

(2018 -2019 m.) 

bei savivaldybės 

prioritetai įtakoja 

energetinių 

resursų taupymą, 

užtikrinamas 

higienos normų 

įgyvendinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 proc. pakeistos vidaus 

durys. 

 

80 proc. suremontuotos 6 

grupių prausyklos ir WC 

patalpos. 

 

Įrengta 1 nauja žaidimų 

aikštelė su minkšta danga.  

Atliktas stogo apšiltinimas ir 

uždengimas prilydomąja 

danga. 

 

70 proc. pakeistos vidaus 

durys. 

 

100 proc. suremontuotos 6 

grupių prausyklos ir WC 

patalpos. 

 

Įrengtos 2 naujos žaidimų 

aikštelės su minkšta danga. 

apšiltinimas ir 

uždengimas 

prilydomąja 

danga, pavyko 

pakeisti vidaus 

duris tik 

penkiose 

grupėse. 

Priemonės 

neįgyvendintos 

dėl 

savivaldybės 

prioritetų 

paskirstymo, 

nes perkelta į 

kitus metus. 

Todėl šios 

priemonės 

perkeltos į 

2019 metus. 
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3.2. Informacija apie Savivaldybės įstaigos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatus, pasiektus 

įgyvendinant asignavimų valdytojo strateginiame veiklos plane nustatytus strateginius tikslus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Darbai bus tęsiami. 

 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 

 

Patobulinti pastato išorės ir vidaus erdves ir higienines sąlygas, pritraukiant tikslines lėšas, 

įtraukiant bendruomenę, taupant energinius resursus, padidinti įstaigos patrauklumą. 

METINIS TIKSLAS 

Renovuoti pastato vidaus ir lauko bendras erdves, siekiant pagerinti vaikų ugdymosi kokybę 

ir sukurti naujas edukacines erdves, ir pagerinti pastato ekonominę būklę. 

 

MAKSIMALUS 

LAUKTAS 

REZULTATAS 

 

1. Įgyvendintas vidinio 

kiemelio projektas.  

Įrengtos dvi lauko terasos 

- pavėsinės nuo saulės ir 

lietaus. 

2. Pakeistos vidaus durys 

visose grupėse ir 

kabinetuose. 

3. Suremontuotos 6 

grupių prausyklos. 

4. Atliktas stogo 

apšiltinimas ir 

uždengimas prilydomąja 

danga. 

5. Įrengta nauja žaidimų 

aikštelė su minkšta danga. 

PASIEKTAS REALUS REZULTATAS 

 

1. Vidiniame kiemelyje įrengta 1 lauko terasa su 2 mobiliomis 

pavėsinėmis. Įsigyta 8 lauko suoliukai ir 4 stalai. 

2. Penkiose grupėse pakeistos vidaus durys.  

3. Suremontuotos 6 grupių prausyklos ir WC patalpos. 

4. Įrengtos 2 naujos žaidimų aikštelės su minkšta danga, 

pakeista 300 m2 takų trinkelių vaikų pasivaikščiojimams. 

5. Įrengtos naujos, pilnai suremontuotos, atitinkančios 

higieninius reikalavimus san. mazgų patalpos 6 grupėse, 

sukurtos naujos erdvės, įsigyta naujų baldų.  

6. Reorganizuota 1 darželio grupė į ankstyvojo amžiaus grupę 

ir atliktas kapitalinis remontas, sukurtos naujos edukacinės 

erdvės. Padidintas lopšelio amžiaus vaikų priėmimo 

skaičius. Nuo 45 iki 60 vietų. 

7. Pagerintos higieninės maitinimo ir darbo kokybės ir 

efektyvumo organizavimo sąlygos. Viso: per 2 metus įsigyta 

12  indaplovių. 

8. Įrengta krepšinio aikštelė, bėgimo takelis, paklotos minkštos 

dangos po visais lauko įrenginiais. Įsigytas vienas 

stacionarus lauko įrenginys („Laipynė“). Sukurtų lauko 

aplinkų pagalba pagerinta ugdymo kokybė. 

9. 2018 metais matomi ženklūs pokyčiai energetinių resursų 

taupyme: šildymui buvo išleista – 21094,00 Eur.,  elektros 

energijai – 5385,00 Eur., vandeniui – 3210,00 Eur.  
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STRATEGINIS TIKSLAS 

Tikslingai panaudoti sukauptą duomenų bazę veiklos planavimui, įsivertinimui, gerosios patirties 

sklaidai. 

 

METINIS TIKSLAS 

Patobulinti pedagogų ir ugdytinių pažinimo kompetenciją taikant išmaniąsias technologijas 

veiklos planavime, į(-si)vertinime, skleidžiant gerąją patirtį bendruomenėje. 

 

MAKSIMALUS 

LAUKTAS 

REZULTATAS 

1.Visi įstaigos pedagogai 

moka naudotis SMART 

lenta, iš jų - 10 auklėtojų 

taiko interaktyvius 

žaidimus, veda praktinius 

užsiėmimus. 

2.Sukurtos ir naudojamos 

3 interaktyvios 

ugdomosios priemonės 

skirtingoms amžiaus 

grupėms (2 -3 m., 3 – 4 

m., 5 – 6 m.) Lietuvos 

pažinimo tema. 

4. Penkių vyresniųjų 

grupių vaikai, padedant 

pedagogui, savarankiškai 

naudojasi interaktyviąja 

lenta.  

5.Ugdymo procese 

taikomos 5 įstaigoje 

sukurtos pamokos 

naudojant Smart 

interaktyvią lentą. 

PASIEKTAS REALUS REZULTATAS 

 

1. 100 proc. įstaigos pedagogų naudojasi SMART lenta, iš jų 

– 16 pedagogų taiko interaktyvius žaidimus, veda praktinius 

užsiėmimus. Sukurta nauja erdvė psichologo kabinete, 

taikomos naujos technologijos individualiam ir grupiniam 

darbui su vaikais. Nuolat pildoma ir atnaujinama išmaniųjų 

technologijų bazė. 

2. Sukurtos ir naudojamos 3 interaktyvios ugdomosios 

priemonės skirtingoms amžiaus grupėms (2 -3 m., 3 – 4 m., 5 

– 6 m.) Lietuvos pažinimo  ir temomis. Sukurti filmai apie 

Lietuvą, išvykas, įstaigos privalumus, tikslus, pastiprinantys 

informavimą, pažinimą, motyvaciją, smalsumą. 

3. Penkių vyresniųjų grupių vaikai, padedant pedagogui, 

savarankiškai naudojasi interaktyviąja lenta.  

4. Ugdymo procese taikomos 5 įstaigoje sukurtos pamokos 

naudojant Smart interaktyvią lentą. Sustiprėjo vaiko 

komunikavimo, pažinimo, socialinė kompetencijos. 

5. Ugdymo procese 100 proc. išnaudotos visos, įstaigos 

turimos išmaniosios technologijos. 

6. Sukurta vieninga duomenų bazė, darbuotojai įvaldę 3 

naujas elektronines sistemas (viso veikia – 11 sistemų, iš kurių 

1 sistemą yra įvaldę 28 pedagogai, su kitomis sitemomis dirba 

7 administracijos darbuotojai). Patobulintas duomenų 

panaudojimas apskaitoje, planavime, įsivertinime ir 

įvertinime. 
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IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR 

IŠLAIDAS DARBO UŽMOKESČIUI 

 

4.1. Savivaldybės įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo 

užmokesčio palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės 

pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 
Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis 

(BRUTO) 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, vnt. 

Ataskaitinis 

laikotarpis, vnt. 

Poky

tis, 

proc. 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

Eur 

Pokytis, 

proc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Vadovai 2 2 0,00 23376,00 24939,00 6,70 

2. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

19,3 20,3 

 

5,20 
174300,00 186742,32 

 

7,10 

3. 

Švietimo pagalbos 

vaikui ir kiti 

specialistai 

5,75 5,75 

 

0,00 50448,00 51355,56 

 

1,80 

4. Administracija 3,5 3,5 0,00 30180,00 34881,00 15,6 

5. 
Auklėtojų 

padėjėjos 
13,5 13 

-3,70 
64824,36 66144,00 

2,04 

6. 
Virtuvės 

darbuotojai 
3,5 3,5 

0,00 
18912,00 21480,00 

13,60 

7. 
Kitas techninis 

personalas 
6,25 5,75 

-8,00 
31560,00 32446,20 

2,80 

Viso: 
53,8 etato 

(58 darbuotojai) 

53,8 etato  

(59 darbuotojai) 

 396492,00 

 

417988,08 

 

5,4 
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4.2. Savivaldybės įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ataskaitiniais metais. 

 

Eil. 

nr. 

Sritis Pavadinimas (seminarų, mokymų, 

konferencijų) 

Trukmė 

(akad. val.) 

Kiekis 

(asm.) 

Lėšos 

(Eur.) 

1. Socialinis – 

emocinis 

ugdymas 

Emocinio intelekto ugdymas su Kimochis 

programa praktikoje. 

6 1 15,00 

Vaiko gerovės  atvejo vadyba. 30 1 60,00 

    

2. Kokybiškas 

vaikų 

ugdymas 

Kokybiškas ankstyvojo amžiaus (nuo 

gimimo iki trejų metų) ugdymas. 

6 2 90,00 

Darbo patirtis: ugdomosios veiklos lauke ir 

jų svarba ikimokykliniame amžiuje. 

6 19 285,00 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 

kursų programa. 

60 2 110,00 

Darbas pagal kalbos ugdymo pratybų 

sąsiuvinį. 

6 2 30,00 

Įgalinančios partnerystės link: Darželio 

bendruomenės galia – kvalifikacijos 

tobulinimas. 

6 4 72,00 

3. Pasiruošimas 

pedagogų ir 

kitų 

darbuotojų 

metinės 

veiklos 

vertinimui. 

Pasiruošimas pedagogo metinės veiklos 

vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo 

pokalbiui. 

6 23 414,00 

Pedagogo metinės veiklos vertinimo 

pokalbis: vadybinis aspektas. 

6 2 36,00 

4. Inovatyvumas. Išmanieji įrenginiai ikimokykliniame 

ugdyme. 

6 4 80,00 

Inovatyvūs įgalinimo metodai 

ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje 

grupėje. 

6 17 306,00 

5. Sveikatai 

palanki 

mityba ir 

higienos 

įgūdžiai 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo 

bendroji programa  

2 24 144,00 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo 

specialioji programa. 

6 31 186,00 

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo 

pagrindinė programa. 

8 6 36,00 

Nauji vaikų maitinimo organizavimo 

reikalavimai pagal “Maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų 

socialinės globos įstaigose veiklos aprašą” 

nuo 2018 09 01. 

4 3 117,00 

Pokyčiai perkant maito produktus. 

 

6 1 20,00 
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V SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR GAUTOS LĖŠOS 

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU, JŲ PALYGINIMAS SU PRAĖJUSIU ATASKAITINIU 

LAIKOTARPIU 

  

 

VI SKYRUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU 

PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* Išlaidų suma, 

tūkst. Eur 
kodas pavadinimas 

1 2 3 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais 421,4 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 129,1 

2.2.1.1.1.1 Mitybos išlaidos 67,6 

2.2.1.1.1.2 Medikamentų įsigijimo išlaidos 0,1 

 

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 1,1 

2.2.1.1.1.7 Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 1,8 

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 120,4 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2,0 

2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 34,9 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur  

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur 

Pokytis, proc. 

1 2 3 4 5 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 522,6 646,4 23,69 

1.1. Iš jų  

Ugdymo kokybės gerinimui 

381,3 417,4 9,47 

1.1.1.      

1.1.2.  Patalpų ir kiemo statinių remontas 42,7 153,8 260,19 

1.1.3.  Specialiosios lėšos 59,6 75,2 26,17 

1.1.4.  Pastatų elektrotechninės dalies remontas 11,7  -100,00 

2. Valstybės biudžeto lėšos  195,3 202,0 3,43 

2.1.  Iš jų  

Ugdymo kokybės gerinimui 

191,1 202,0 5,70 

2.1.2. Ugdymo kokybės gerinimui (4603) 5,9  -100,0 

2.1.3. Ugdymo kokybės gerinimui (4602) 4,2  -100,0 

3. Fondų lėšos  

(Nurodyti tikslius pavadinimus)  

0,0 0,0  

3.1.      

3.2. (Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)    

4. Kitos lėšos 

Nacionalinė mokėjimo agentūra 

3,9 2,8 -28,21 

5. Parama     

5,1 2 proc. gyventojų pajamų mokestis 1,9 2,2 15,79 

 (Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)    

 Iš viso    

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 

 

 

  

 Iš viso lėšų 723,7 853,4 17,92 
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2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

2,4 

2.2.1.1.1.23 Ūkio inventoriaus įsigijimo išlaidos 11,4 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 21,8 

2.7.3.1.1.1 Darbdavio socialinė parama pinigais 2,7 

3.1.1.2.1.2 Negyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidos 34,9 

3.1.1.3.1.2 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 3,0 

 Iš viso 854,6 

 

*Lentelės skiltyse rašomi tik tie Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų 

klasifikacijos patvirtinimo“ patvirtinti išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodai ir 

pavadinimai, pagal kuriuos Savivaldybės įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu panaudojo gautus 

asignavimus. 

 

VII SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ  

 

7.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, Savivaldybės 

įstaigos įsigytą ar perleistą ilgalaikį turtą. 

 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas  Kiekis Vertė tūkst. Eur (nurodyta 

perdavimo, pardavimo, 

įsigijimo dokumentuose) 

Data (kada gautas, 

įsigytas, perleistas 

turtas) 
1 2 3 4 5 

     

     

 

7.2. Informacija apie Savivaldybės įstaigos pastatus. 

 

Pastatai 

(nurodyti adresus) 
Plotas 

(m2) 

Žemės 

sklypo 

sutartis 

(Yra / nėra) 

Higienos 

pasas  

(Yra / nėra) 

Renovuotas (taip / ne)  

(Jeigu taip, nurodyti kada, 

jei planuojama renovacija 

nurodyti (visiška / dalinė), 

ar yra investicinis projektas, 

techninis projektas ir pan.) 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

Partizanų g. Nr. 122 2280,28 

 

Yra 

 

Yra 

Parengta paprastojo remonto 

ir investicinis projektai 

 

  

  2016-2018 m. Dalinė 

renovacija: fasadas, 

vandentiekio ir nuotėkų 

vamzdynai, 9 grupių 

prausyklų ir sanmazgų  

remontas, virtuvės remontas, 

gerbūvio sutvarkymas 

Neatlikta: stogo su 

apšiltinimu, šildymo 

sistemos remonto darbai. 

2019 m. tęsiami 

remonto darbai  
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VIII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentas.  
Nustatyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 5.3 p., 5.4 p., 5.9 p., pažeidimai. Pažeidimai 

pašalinti iki 2018-09-25. 

Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas. 

Esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta. Trūkumai pašalinti iki 2018-05-14. 

 

IX SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS VERTINIMAS 

 

 Labai gerai   Gerai  Patenkinamai  Silpnai 
 

(Pažymėti tinkamą atsakymą. Nurodyti priežastis, jei finansų kontrolės būklė įvertinta 

patenkinamai ar silpnai) 

 

                                                                 X SKYRIUS 

KITA SVARBI SU SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

(Galima pateikti papildomą informaciją, susijusią su Savivaldybės įstaigos veikla (reikšmingus 

įvykius, įvykusius pasibaigus ataskaitiniams metams, ir kitą aktualią informaciją, kuri neaptarta 

kituose ataskaitos skyriuose.) 

 

 

 

 
(Savivaldybės įstaigos                                                      (parašas)                                       (vardas ir pavardė)  

vadovo pareigų pavadinimas)  
 

 



 

 

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS SADUTĖ 

                               Partizanų g. 122, LT-50368, Kaunas, tel. +37064349101,  

el. p.sadute@gmail.com 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190133962 

 

 

KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS SADUTĖ 

2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 2018m. gruodžio 31  d. 

Kaunas 

 

I. BENDROJI DALIS 

  

 

1. Kauno lopšelis darželis SADUTĖ ( toliau įstaiga) yra juridinis asmuo, nesiekianti 

pelno Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga:    

kodas -  191634588; 

adresas – Partizanų 122, 

Kauno lopšelio darželio steigėjas – Kauno miesto savivaldybė, kodas 111106319, 

Laisvės al.96, LT-44251.  

Kauno lopšelis darželis Sadutė yra iki mokyklinio ugdymo įstaiga , vykdanti iki 

mokyklinį ir prieš mokyklinį vaikų ugdymo programas. 

Pagrindinė įstaigos veiklos sritis – iki mokyklinis ugdymas, kodas 85,10,20, (pagal 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie LR Vyriausybės 

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226). 

Įstaiga savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, LR švietimo ir  

kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir 

Kauno lopšelio- darželio nuostatais. 

 Kauno lopšelis darželis Sadutė  yra išlaikoma iš Valstybės bei Kauno miesto 

savivaldybės biudžetų pagal asignavimų valdytojo patvirtintą programų sąmatą .Darželis gali turėti 

nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro gauta fizinių ir juridinių asmenų parama, bei kitų teisėtu būdu 

gautų lėšų. 

 2. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.  

3. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

 4. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

 5. Įstaigoje per 2018 metus vidutiniškai dirbo 67 darbuotojų. 

 6.Tolesnę įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas einamoms 

išlaidoms padengti. 



  

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis  VSAFAS reikalavimais. 

Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. 

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą 

reglamentuojančius teisės aktus: 

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 

- Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; 

- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 

Įstaigos apskaitos  politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos 

vykdomas operacijas ir objektyviai atspindėti finansinę būklę bei veiklos rezultatus. 

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių  ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos 

principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS ‚Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: 

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. 

Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais 

išsami. 

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos piniginį 

vienetą –eurą. 

Apskaitos dokumentai surašomu ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

  

Nematerialusis turtas 

 

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

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų 

nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės 

naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo 

turtu disponuoti. 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ,kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo 

laikas: 

Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės ir rūšys Turto amortizacijos normatyvas 

(metai) 

1. Programinė įranga,jos  licencijos ir techninė 

dokumentacija 

 

1 

2. Kitas nematerialus turtas 2 



 

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.. Nematerialiojo turto amortizacija 

skaičiuojama  taikant  tiesiogiai proporcingą (tiesinį)u metodą.  

Nematerialusis turtas  nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo 

turto pripažinimo kriterijų.  

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 – ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 eur (šis kriterijus netaikomas 

nekilnojamajam turtui, kultūros vertybėms, transporto priemonėms). Įstaigos veikloje tarnaus ilgiau 

nei vienerius metus. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas 

vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 

nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė, ilgalaikio materialaus turto, vertė  lygi nuliui. Ilgalaikio 

materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.  

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos 

respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti 

yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 

 Pagal ilgalaikio turto  grupes yra patvirtintas naudingo tarnavimo laikas: 

  

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės  ir rūšys Turto nusidėvėjimo 

normatyvas (metai) 

2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,monolitino 

gelžbetonio pastatai,stambių blokų perdengimai ir 

denginiai-gelžbetoniniai,betoniniai arba medinai.) 

 

 

50 

3. Kitos mašinos ir įrenginiai 2 

5. Baldai 3 

6. Kompiuteriai ir jų įranga 3 

7. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 3 

9. Kita biuro įranga 3 

10. Muzikos instrumentai 5 

11. Kitas ilgalaikis materialus turtas 1 

   

 

Atsargos 

 

  Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus 

sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešoms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį 

parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą  veiklą. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis 

inventorius-materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo  ar 

pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto 

vertę. Registruojant  atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  



Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų 

atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba 

pardavimu susijusi operacija. 

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, jei jie 

galimi)  ar kitaip perleidžiamos, jų balansinė  vertė  pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo 

pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti  įstaigos 

veikloje ūkinio inventorius vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. 

 

Gautinos sumos 

 

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį 

turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos 

pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, 

atėmus nuvertėjimo nuostolius.  

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. 

Įstaigos finansavimo sumos yra gautos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, 

Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, 

skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms 

programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą 

turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

 Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.  

Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma vykdyti ne anksčiau 

kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo  ataskaitinio laikotarpio dienos. 

Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma vykdyti  per 12 

mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo  ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai 

įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 

įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus . 

 

Atidėjiniai 

 

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 

Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti 

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne 

visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.  

 

Pajamos 



 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos, neatsižvelgiant į 

pinigų gavimo momentą. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima 

patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos skirstomos į :pagrindinės 

veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos. 

 

 

Sąnaudos 

 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  

. 

Turto nuvertėjimas 

 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių 

ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto 

balansine verte.  

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos būsimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai 

paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį 

naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.  

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

 Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 

užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo 

išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio 

finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi 

 

III. PASTABOS 

 

1.Informacija apie nematerialųjį  turtą( pastaba  Nr.1 ) 



 

 Apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2018 metus pateikiama 13-ojo 

VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede (pridedama).  

Įstaiga neturi nematerialiojo turto, kurio tarnavimo laikas neribotas. Nematerialiojo turto, 

kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės  aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo 

garantija įstaiga neturi. 

Įstaiga ne turi nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs , tačiau dar naudojamas .  

Įstaiga neturi nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs,ir nenaudojamas, 

 

 

2.Informacija apie  ilgalaikį  materialųjį  turtą( pastaba Nr.2 ) 

  

 Apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2018 metus, įstaiga 

pateikia 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede (pridedama). 

Įstaiga turi visiškai nudėvėto, tačiau dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialaus turto 

 

 

  

Įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina (eur ) 

Kitas ilgalaikis turtas(7 vnt.)  7827,57             

Kiti statiniai (2 vnt.)  27436,28 

Kita biuro įranga (6vnt.) 3737,55 

Šilumos skaityklis(1 vnt.) 1130,68 

Kitos mašinos ir i įrengima (6 vnt) 11871,88 

 

  

Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turtas, 

užstatytas kaip įsipareigojimų garantas Įstaigoje  nėra. Pagal finansinės nuomos (lizingo)sutartis 

įsigyto turto nėra. 

Sutarčių per 2018 m., dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, įstaiga 

nepasirašiusi. 

 Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą (pastaba  Nr. 3 ) 

 

Ilgalaikio finansinio turto  įstaiga neturi. 

4. Informacija apie biologinį   turtą (pastaba  Nr. 4 ) 

Biologinio turto  įstaiga neturi. 

 

5. Informacija apie atsargas (pastaba  Nr. 5 ) 

 

Atsargų vertės pasikeitimas per 2018 metus pateikiamas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 

priede (pridedama). 

Atsargų, kurių vertė buvo sumažinta įstaigoje nėra.  

Atsargų, esančių pas trečiuosius asmenis - nėra. 

 

 

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba  Nr. 6 )  

Informacija apie išankstinius apmokėjimus  pateikiama 6-ojo VSAFAS „Finansinių 

ataskaitų aiškinamasis raštas“ – 6 priedas (pridedama) 

 



7. Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas (pastaba Nr. 7 ) 

 

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ – 7 priede (pridedama). 

 

8. Informacijos apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 8 ) 

  

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 17-ojo VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ – 8 priede (pridedama). 

 

9. Informacija apie finansavimo sumos (pastaba Nr. 9) 

Informacija apie finansavimo sumas pagal, šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

2010 metus, bei finansavimo sumų likučius pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4, 5 

prieduose (pridedama). 

 

10. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį 

turtą ir poataskaitinius įvykius (pastaba Nr.1 0) 

 

Įstaiga atidėjinių, neapibrėžto turto, bei neapibrėžtų įsipareigojimų neturi. 

  

11. Informacija apie nuomą, finansinę nuomą (lizingą) ir kitas turto perdavimo 

sutartis (pastaba Nr. 11) 

Turto, naudojamo pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įstaiga neturi.  

Išsinuomoto turto įstaiga neturi.  

Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr.M19/2007-150 2007 m. liepos 23 d.,1,1938 

ha plot. žemės sklypas Nr.1901/0064:2 (unikalus Nr.4400-1134-7318, esantis Partizanų g. 122 , 

Kaune.  

 

12. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (pastaba Nr. 12) 

 

Įstaiga tikrosios vertės rezervo neformuoja. 

 

13. Informacija apie kitas pajamas  (pastaba Nr. 13) 

  

Informacija apie kitas pajamas pateikiama 10 –ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ – 2 

priede (pateikiama). 

 

                      14. Informacija apie segmentus (pastaba Nr. 14) 

 

                      Informacija pagal veiklos segmentus yra pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ – 1 

priede (pridedama). 

 

                      15. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba Nr. 15) 

 

                      Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17-ojo 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ – 12 priede  (pridedama). 

                      Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama 17-

ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ – 13 priede  (pridedama). 

 

 



 

Direktorė                                                                                       Dalia Žemonienė 

 
Apskaitos specialistė 
BĮ Kauno biudžetinių įstaigų                                                       Jelena Pranevičienė 
buhalterinė apskaita 
 

2018 m. kovo 15 d. 
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eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 303.725,95 277.285,38

I Nematerialusis turtas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04, P30 303.725,95 277.285,38

III Ilgalaikis finansinis turtas  

IV Kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 36.396,94 40.871,92

I Atsargos P08, P30 1.063,78 832,13

I.1    Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti  1.063,78 832,13

I.2    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II Išankstiniai apmokėjimai P09 38,51

III Per vienus metus gautinos sumos P10 32.228,70 35.745,48

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 2.673,70 2.771,54

III.5     Sukauptos gautinos sumos 29.380,73 32.667,06

III.6     Kitos gautinos sumos 174,27 306,88

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 3.065,95 4.294,31

IŠ VISO TURTO: 340.122,89 318.157,30

D FINANSAVIMO SUMOS P12 305.658,17 278.197,53
I Iš valstybės biudžeto 103.000,00 103.000,00

II Iš savivaldybės biudžeto 92.051,41 63.208,32

III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00 0,00

IV Iš kitų šaltinių 110.606,76 111.989,21
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
E ĮSIPAREIGOJIMAI 23.814,49 30.288,69
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 23.814,49 30.288,69
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
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.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 3.230,88 7.635,34
II.10     Sukauptos mokėtinos sumos P17 17.487,68 18.999,64
II.11     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 3.095,93 2.658,66
F GRYNASIS TURTAS P18 10.650,23 9.671,08
I Rezervai
II Nuosavybės metodo įtaka
III Sukauptas perviršis ar deficitas 10.650,23 9.671,08
III.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 979,15 1.837,43
III.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 9.671,08 7.833,65

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO: 340.122,89 318.157,30

Direktorė ________________  Dalia Žemonienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

BĮ " Kauno BIBA" specialistė ________________  Jelena Pranevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos Nr.
  
  
 

Dalininkų kapitalas
Tikrosios vertės 

rezervas
Kiti rezervai

Nuosavybės metodo 
įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

Iš viso
  
  
 

Mažumos dalis
  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 7.833,65 7.833,65
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 1.837,43 1.837,43
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 9.671,08 9.671,08
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 979,15 979,15
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 10.650,23 10.650,23

 

Direktorė Dalia Žemonienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

BĮ " Kauno BIBA" specialistė Jelena Pranevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojan čiajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -1.228,36 -896,71
I Įplaukos 888.506,07 774.674,72
I.1    Finansavimo sumos: 740.310,78 643.484,92
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 203.210,05 203.744,85
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 533.330,86 435.810,76
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1.542,72 1.459,54
I.1.4       Iš kitų šaltinių 2.227,15 2.469,77
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas 73.028,61 131.189,80
I.5    Gautos palūkanos
I.6    Kitos įplaukos
II Pervestos lėšos -73.025,61 -68.368,92
II.1    Į valstybės biudžetą
II.2    Į savivaldybių biudžetus -73.025,61 -68.368,92
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams
II.6    Kitiems subjektams
III Išmokos -816.708,82 -707.202,51
III.1    Socialinių išmokų
III.2    Kitų paslaugų įsigijimo -12.380,40 -9.444,01
III.3    Sumokėtos palūkanos
III.4    Kitos išmokos -804.328,42 -697.758,50
B INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -37.901,17 -5.388,00
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -37.901,17 -5.388,00
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
C FINANSINĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 37.901,17 5.388,00
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 37.901,17 5.388,00

D
VALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIG Ų 
EKVIVALENT Ų LIKU ČIUI

I Pinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -1.228,36 -896,71
II Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4.294,31 5.191,02
II Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3.065,95 4.294,31

Direktorė ____________ Dalia Žemonienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

BĮ " Kauno BIBA" specialistė  ____________  Jelena Pranevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 820.913,80 722.695,53
I FINANSAVIMO PAJAMOS 749.435,49 653.979,35
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
II.1    Mokesčių pajamos grynąja verte
II.1.1       Mokesčių pajamos
II.1.2       Pervestinų mokesčių suma
II.2    Socialinių įmokų pajamos grynąja verte
II.2.1       Socialinių įmokų pajamos
II.2.2       Pervestinų socialinių įmokų suma
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 71.478,31 68.716,18
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 71.478,31 68.716,18
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P22 -820.134,65 -720.858,10
I NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
II SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
III FINANSAVIMO
IV KITOS -820.134,65 -720.858,10
C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 779,15 1.837,43
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 200,00
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 200,00
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų 
TAISYMO ĮTAKA

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAK Ą

979,15 1.837,43

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 979,15 1.837,43

Direktorė ____________ Dalia Žemonienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

BĮ " Kauno BIBA" specialistė ____________ Jelena Pranevičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ūros vertybės

1 2 3 4 5 6 7

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

164.233,38 40.287,90

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

164.233,38 40.287,90

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -117.835,65 -32.741,54

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -4.799,76 -2.515,32

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X

10.1    Parduoto X
10.2    Perduoto X
10.3    Nurašyto X
11 Pergrupavimai (+/-) X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -122.635,41 -35.256,86

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X

18.1    Parduoto X
18.2    Perduoto X
18.3    Nurašyto X
19 Pergrupavimai (+/-) X
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) 

X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma (+/-)

X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1+25.2+25.3)

X X X

25.1    Parduoto X X X
25.2    Perduoto X X X
25.3    Nurašyto X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

41.597,97 5.031,04

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

46.397,73 7.546,36

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai

ėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Mašinos ir įrenginiai Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kult ūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

1 2 8 9 10 11 12

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

16.059,88 7.840,55

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-) -2.074,30 2.074,30
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

13.985,58 9.914,85

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-13.093,38 -4.058,51 X

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

-2.094,00 -2.051,52 X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X

10.1    Parduoto X
10.2    Perduoto X
10.3    Nurašyto X
11 Pergrupavimai (+/-) 2.074,30 -2.074,30 X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

-13.113,08 -8.184,33 X

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X

18.1    Parduoto X
18.2    Perduoto X
18.3    Nurašyto X
19 Pergrupavimai (+/-) X
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) 

X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma (+/-)

X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1+25.2+25.3)

X X X

25.1    Parduoto X X X
25.2    Perduoto X X X
25.3    Nurašyto X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

872,50 1.730,52

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

2.966,50 3.782,04

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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   Patvirtinta
ID: -2147424929

D/L: 2019-03-15 09:50:47

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 13 14 15 16

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

7.827,57 216.592,75 452.842,03

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 3.023,27 34.877,90 37.901,17
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 3.023,27 34.877,90 37.901,17
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-) 0,00
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

10.850,84 251.470,65 490.743,20

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-7.827,57 X X -175.556,65

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X X -11.460,60

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X X

10.1    Parduoto X X
10.2    Perduoto X X
10.3    Nurašyto X X
11 Pergrupavimai (+/-) X X 0,00
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

-7.827,57 X X -187.017,25

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

18.1    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) 

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma (+/-)

X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1+25.2+25.3)

X X X

25.1    Parduoto X X X
25.2    Perduoto X X X
25.3    Nurašyto X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

3.023,27 251.470,65 303.725,95

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

0,00 216.592,75 277.285,38

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius

1 2 3 4
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 832,13
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 94.384,12
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 93.793,56
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 590,56

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-94.152,47

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -94.152,47
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

1.063,78

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

1.063,78

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

832,13

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*
Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys

1 2 5 6
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*

Pagaminta produkcija
Atsargos, skirtos 

parduoti

1 2 7 8
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 832,13
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 94.384,12
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 93.793,56
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 590,56

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-94.152,47

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -94.152,47
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

1.063,78

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

1.063,78

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

832,13
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

32.228,70 29.554,77 0,00 35.745,48 32.668,38

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2.673,70 2.771,54
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2.673,70 2.771,54
1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5       Kitos
1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos 29.380,73 29.380,73 32.667,06 32.667,06
1.5.1       Iš biudžeto 29.380,73 29.380,73 32.667,06 32.667,06
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos 174,27 174,04 306,88 1,32

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 32.228,70 29.554,77 0,00 35.745,48 32.668,38

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Straipsniai
Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1    Pinigai bankų sąskaitose
1.2    Pinigai kasoje 
1.3    Pinigai kelyje 
1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6    Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1    Pinigai bankų sąskaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6    Pinigų ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

3.065,95 4.294,31

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 3.065,95 4.294,31
3.2    Pinigai kasoje 
3.3    Pinigai kelyje 
3.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7    Kiti pinigų ekvivalentai 
4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 3.065,95 4.294,31
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turt ą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautini ų organizacijų)

103.000,00 203.210,05 0,00 0,92 -203.210,97

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 103.000,00 4.824,94 1.242,05 0,92 -6.067,91

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 198.385,11 -1.242,05 -197.143,06

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

63.208,32 571.208,76 2,30 -542.367,97

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 63.208,32 53.242,71 2,30 -24.576,19

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 517.966,05 -517.791,78

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

1.542,72 0,00 6,54 -1.549,26

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.542,72 6,54 -1.549,26

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.542,72 -1.542,72

4 Iš kitų šaltinių 111.989,21 2.227,15 0,00 580,80 -4.190,40

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 108.095,02 2.409,37 580,80 -3.541,38

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 3.894,19 2.227,15 -2.409,37 -649,02

5 Iš viso finansavimo sumų 278.197,53 778.188,68 0,00 590,56 -751.318,60

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti poky čiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
 

1 2 10 11 12 13 14

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautini ų organizacijų)

103.000,00

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 103.000,00

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

92.051,41

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 91.877,14

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 174,27

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

0,00

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 0,00

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

4 Iš kitų šaltinių 110.606,76

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 107.543,81

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 3.062,95

5 Iš viso finansavimo sumų 305.658,17

Per ataskaitinį laikotarp į
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 995,05 307,87
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 3.230,88 7.635,34 21,15
4 Sukauptos mokėtinos sumos 17.487,68 4.216,85 18.999,64 18.999,64
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 17.487,68 4.216,85 18.999,64 18.999,64
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 3.095,93 2.658,66
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3    Kitos mokėtinos sumos 3.095,93 2.658,66
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 23.814,49 4.216,85 0,00 30.288,69 19.328,66

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS
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P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.
Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal 
kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias 
darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, 
autorines ir panašias darbo sutartis)

-421.440,35 -406.025,01 -128.891,43 -124.524,70 59 58

3 Iš viso -421.440,35 -406.025,01 -128.891,43 -124.524,70 59 58

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)



Kauno lopšelis-darželis "Sadutė",  191634588, Partizanų g. 122, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

19

 Patvirtinta
ID: -2147424929

D/L: 2019-03-15 09:50:47

P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 30.288,69 23.814,49
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 30.288,69 23.814,49

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS








































































































































