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I.BENDROJI DALIS

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų III–ojo ketvirčio paskutinės

dienos duomenis. 

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame

rašte. 

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P03.  Ilgalaikis nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo. Likutinė vertė

pateikta finansinės būklės ataskaitoje.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas

2022 m. III ketvirtį Įstaiga ilgalaikio materialus turto įsigijo už 4089,35Eur. Likutinė

vertė pateikta finansinės būklės ataskaitoje.

Pastaba Nr. P08. Atsargos

Atsargų likutis 2022 m. rugsėjo 31 d. – 118,64 Eur, kurį sudarė dyzelinio kuro likutis

86,06 Eur, bei maisto produktų likutis 32,58 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė išankstinis

apmokėjimas Registrų centrui 0,16 Eur.

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos, lyginant su 2021 metų gruodžio mėnesiu, padidėjo

53741,15 Eur. Liko mokėtinos sumos tiekėjams, sukauptų atostoginių bei atidėjinių sąnaudos.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2022 m. rugsėjo 30 d. – 4458,93 Eur, kuriuos sudarė pinigai

banko sąskaitose.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos

Laikotarpio pabaigoje didžiausia finansavimo sumų likučio dalis liko iš savivaldybės

biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti. Likučiai pateikiami finansinės būklės ataskaitoje.

Pastaba Nr. P15. Ilgalaikiai atidėjiniai

2022 metų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ilgalaikių atidėjinių suma buvo

12177,66 Eur, kuriuos sudarė priskaitytos išmokos, skirtos pensinio amžiaus darbuotojams.
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Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2022 m. rugsėjo 30 d. – 99280,52 Eur. Juos sudarė tiekėjams

mokėtinos sumos už vaikų kelionės išlaidas, komunalines, ryšių ir kitas paslaugas, sukauptų

atostoginių sąnaudos.

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas

Grynasis turtas 2022 m. rugsėjo 30 d. – 940,34 Eur. Tai gautinos sumos už suteiktas

paslaugas ir parduotas prekes.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2022 metų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną –

6408,90 Eur. Tai biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas įmokos.

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2021 m. rugsėjo 30 d., padidėjo 153770,74 Eur.

Didžiausią sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir

amortizacijos, bei socialinių išmokų sąnaudos.
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