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 1. Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“ yra biudžetinė įstaiga. Įmonės kodas 191054959. 

     Adresas: Volungės g. 25, Alytus. 

2.Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų 

paveikti Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra. 

3.Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per 

ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra. 

4.Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų 

sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai 

nebuvo. 

5.Visas turtas rodomas likutine verte. 

6.Sukauptos mokėtinos sumos-43243 Lt. yra atostogų ir soc. draudimo kaupiniai. 

7.20 VSAFAS-o „Finansavimo sumos“ detalizavimas: 

 

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: 

Lėšų likutis metų pradžiai – 337 Lt.  

Gauta finansavimo sumų - 329134 Lt.(iš jų 4415 Lt. nepiniginiam turtui įsigyti, 324719 Lt. kitoms 

išlaidoms kompensuoti.) 

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai-329471 Lt. (iš jų 4752 Lt. 

nepiniginiam turtui įsigyti, 324719 Lt. kitoms išlaidoms kompensuoti.) 

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0 Lt.   

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto : 

Lėšų likutis metų pradžiai – 1036455 Lt.  

Gauta finansavimo sumų -559721 Lt.(iš jų 35000 Lt. nepiniginiam turtui įsigyti, 524721 Lt. kitoms 

išlaidoms kompensuoti.) 

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai-576682 Lt. (iš jų 51961 Lt. 

nepiniginiam turtui įsigyti, 524721 Lt. kitoms išlaidoms kompensuoti.) 

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1019494 Lt.(nepiniginiam turtui 

įsigyti). 

 

Finansavimo sumos iš ES biudžeto : 

Lėšų likutis metų pradžiai – 574240 Lt.  

Gauta finansavimo sumų 7678 Lt.(iš jų 6678 Lt. nepiniginiam turtui įsigyti, 1000 Lt. kitoms 

išlaidoms kompensuoti.) 

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai-7790 Lt. (iš jų 7266 Lt. 

nepiniginiam turtui įsigyti,  524 Lt. kitoms išlaidoms kompensuoti.) 

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 574128 Lt.(iš jų 573652 -

nepiniginiam turtui įsigyti, 476 Lt. kitoms išlaidoms kompensuoti). 

 



Finansavimo sumos iš kitų šaltinių : 

Lėšų likutis metų pradžiai – 1431 Lt. (iš jų570 Lt. nepiniginiam turtui įsigyti, 861 Lt. kitoms 

išlaidoms kompensuoti ). 

Gauta finansavimo sumų - 0 Lt.(iš jų 0 Lt. nepiniginiam turtui įsigyti, 0 Lt. kitoms išlaidoms 

kompensuoti.) 

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai-646 Lt. (iš jų 49 Lt. nepiniginiam 

turtui įsigyti, 597 Lt. kitoms išlaidoms kompensuoti.) 

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 785 Lt.( iš jų – 521 Lt. nepiniginiam 

turtui įsigyti 264 Lt. kitoms išlaidoms kompensuoti.). 
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