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2020>05-13 Nr. SRG/”431

]. BENDROJIDALIS

!, nunmeuys apie šį ūmnsinių nusknitų rinkini pamngusį „esbiu sekioriuus
subjekxą:

Lopšelis . darželis „Ažuoliukxs“ uoban dnizelisl buvo įregistruola zuox m. lapkričio
13 d. rejesno Nr.4l9559, įslaigos kodus 190687050Steigėjas Šilules Iajono savivaldybės laryba
Pagrindinė veikiu ikimokyklinis ugdymas

z. lnfarmlcijx upie kumroliuojamua .soeiiuoius ir kiius subjektus.
Įslaiga konlroliuojamų, asocijuotų ar kilnip ndminisiruujamų subicklu neluri

3. lnfarmit m ) ! įstaigox filialus il' slrukmrinius vienetus.
[staiga filialų ar slruktūrinių Vinnen.) neinu

4 luinnnaeii. .pie ixlaigus vidutinį dlrbuntojų skxičlų per .xasksi nį
Įstaiguje auskaliinin lalkolarpio pabaigoje dirbo 53 darbuotojai.

5. varbios sąlygos. kuriomis veikiu įstaiga ir kurios gxli p.vnikii tolesnę įsisigos

m.lrpį.

Mildą:
S\wbisą\ygaivaplinkybe.\ nnuisisigosieikln yrasavininkoiclses lvpamigAs

įgyvendinančios insiiiueiios , Silnies miesio savivaldybės nuybos sprmdimai.
b. Finansinšse dlaskaimse peleikiami duomenys išreikšli nnndojnnl Lieluvns

Il. APSKAITOS POLITIKA

74 lsmigos nupinių finansinių a\askailų rinkinys pneengios pagal Licluvos
stpubllkos linnnsinę apskallą ir linnnsiniu ataskaitų parengimą reglunlcmuojallėius leises almis bei
Viešojo sektoriaus spsksiios ir finasincs alskailomyhes sinndsnus liulinu -VSAFAS reikalavimus) ir
isnigns spsksiios poluika;

, Viesoio sektoriaus spsknuos ir finansines aiskaiwmybes sinndansi;
Liemvos Respublikos bubsliennes apskaims įslalym
Liesuvos Respublikos Viešojo ekionnns msksiiomybes ,simyinss:
Liesuvns respublikos bin ųi dlgųislalymas

x. Islaigos apskaiws poliiikoje laikomi būd . kurie leidžia tiksliais ir lesingai liksuon
įslaigns finansinę būkle bei veiklus rezulmlus.



';

9. Plačiau israigos apskaiios polilikn aprasyia 2020 m. kovo 16 d. metinių 1019 m

finansiniu aroskaiių aiškinamajame rasle Nr. sum-1110 (www.siluiraauoliukssill.

Ill. PASTABOS

10. Paslaba Nr. 01. israigo per 2020 m. pirmą koirvini nomsierialimp luno neisigijo ir

nenuxaše.
11. Puslabu Nr 01. islaiga per 1020 m. pirmą kruvini pagal Šilinės rajono

savivaldybės nuosavybes priklausanoio tuno. parduodamo Šiluies lopsslio -rlarzollo

AZuoliukas valdyii. naudor r dispomw' 'uo paiikėjimn teise. perdavimo priemimo aklu zinom.
sausio 304. Nr.R6-(41.29. 21 neailyginiinai gamos ilgalaikis runas, Šilulės rajono savivaldybes
sdniinisiraoijs ceniral zuolos laulrulmn'ios skyrius 2020-01-31 Nr. 23 “iial-so; pagas aklus opia
rcmnmo darlau užbaigimą :

1. Apssuginė gaisro signalizacijas sis-sum isigijimo venė 12571.77 Eur. 2010-01-31
likuilnė voru» 686693 Eur.

z. Vaizdo Ste imusislema 594935 Eur. 1010-01-31 likurinė venė324o.7s Eur.
„Tvoros esanciu Kęstučiu g 5. pradine vsno -1 173795 Eur. llkutine vcne -1 100303

Eur
4. Fuluvoltincs irangos Venus p- 'kcnimus 7611.00 Eur
11 Pasmba Nr. 011 israigo ilgalaikio finansinio runo neturi.
13. pasialaa Nr. 04. Biolnginis runas. Lopsslis darnaus. _

oliukas— " biologiniu runu

uemn.
14. Pasralsa Nr. 05. Alsargus.

Alaskaiiilliu laikoiarpiu 34135 Eur arsorgu likuu sudm :

Nenumšylas mnislo produkru likulis sandėlyje 3411.x5 Eur.
15. Pastaba Nr.0o lsanksriniu upmokėjlmų šliuies lopselis- danelis muuliulras 2020-

03-31 4011 Eur. AB Vilniaus paukštynui pormukeia suma.
16. PasubaNrm Per vienus metus gouiinos sumos ozzgue Eur.

imi. Gauiinos sumos už suleikms paslaugas. Tėvų skola isiaigai už suteiktas paslaugas
1 111891 Eur.

152. Sukauplos finansavimo pajamos rin—12.30 Eur.»

16.21. Arosroginiai sauarsnkisku biudžeto lėšų sudaro 12920.0X Eur..
1 .Mokymo iešų sukaupios oroslogu sudulu 4177 77 Eur.

Skolos už palumavimus. paslaugas su darbo sanrykiars Susljumus lcsns:
16.23. Savarankiškų hludlelo lesu 2926817 Eur. skolos už paisrrmurmus ir paslaugas

bei įsipaxcigojimai su darbo samykiais.
15.14. Mokymo lešų skolos sudaro 1598114 Eur. skolos uz patarnavimus ir

paslaugas bei įsipareigu] oi su darbo sumykiais.
163. Kiros suknuplos gautinos lešos 131000 F.u| isperialiosios lesosi
16,4. Kilos guuiinos sumus. 1015 m perdunm medziaga \olcsniam ikirolsmmiam

rvnino orgamznvimui Kauno apygunios Alyiaus apylinkes prokurarurai dc] apgoulos būdu

pasisavimu 12011 Eur. lesu. Anslolių konrom 2018 m. gcgužes mėn 01; dieną prileislus ir isioskoius

23.02 Eur. grąžina lapšeliui darželiui Ažuuliukas i pavedimunę saskairą. Lešos iskelms i kiiu

sumų nuvrrrejimo sąskaiia. kol mbus pervosli pinigai. Kiių gaurmu sumų likuiis 2019-06-30 dienai

117533 Eur. kilu gautinų sumų nuk'enėjimas “76.38 Eur. Per uodia kervini 2019-07-25 saulious

Virbioko asiulio kontora riar lopssliui darželiui pen'Cdzi 16.38 Eur. likulis 2020-03-11 dicniii

neapmukctos sumos 115000 kur.
17. Psslaba Nr.ux. Pinigxi ir jų rkurualenrai. Amskauinio laikoiarpio pabaigoje pinigų

likuiis 5520.74 Eur: savarankiskuiu lunkcu'u vykdymu lesos. mokymo finansavimo lcšos. spec.

programu lėšos, levų įmukų lėšas. lėšos is km] sailiniu, projekiines lėšas.



Bankas Lėšos Likutis zmona-31

Pavedimine saskaiia (2 proc) 162 246412 *
Spec man saskaiia 3 26034
(surenkamoji)
Einamoji saskaiia M.l. 141 1593“

Einamoji saskaiia 3.1. 151 1 16931

Einamoji sąskaiu Sp.l. 3 33.79
Likutis sąskaitose is viso: 552034

1

111. Pastaba Nr 09. finansavimo sumos gamos, per aiaskaiiini iaikoiarpį finansavimą
informaciya paiaikiama 207030 VSAFAS „Finansavimo sumos" 4 pnede.

19. Pastaba Nr.13. Trumpalaikiai isipamigojim
Įsaaigos irnrnpaiaikiai )sipareigojimai aiaskai lu iaiknrarpio pabaigoje 647 | 102 Eu].

skola nekeiams- 269228 Eurs. sukauptos lašus apmokėjimui už amsmgzs 1704235 Eur.. darbo

užmokesčio lėšos darbuotojams 2716522 Eur.. suni draudimo įmokos 9985.40 kur. ir GPM VMI

5551.25 Eur, Skolu ievams iame skaičiuje 228001 Eur.. Didžiausia skolos dali sudaro su darbo

soniykiais susija įsipareigujimai.
zu. Pasiaha Nr. 12. Grynasis lunas. saskaitoje ..Einamųjų pervi 's ar deficnaa"

užregislruolas perviršis - 110148 Eur. ]siaigos finansines būklei a\ixskailoje 2020-03-31 d

užregistruotas66434 Eur. perviršis. Praėjusių 2019 metų grundžio 3] dienos deficiias 539.“ Eur,

21. Pasiaba Nr 14. Per anaskanini laikomrpi uzmgisiruoia 194215110 Eur. pagrindines
vcijdos pajamos. patirtoms sąnaudums kompensuuii.

22. Fasiaba Nn 15s Per ataskaitini iaikoiarpi nžrcgisinuna iinansaviino pajamų
mamas Eur, paiinonis sanandnms kompensnoii.

23. Pastaba Nr. 16. Pagrindines veiklos kiios pajamos Per aiaskaiiini iaikorarnn

užregisiruoia 13444.44 Eur. pagrindinės veiklos kitų pajamų Tai \L'Vų imokos už isiaikynin
darlelyje ir daihunioių mailinimosi lesus

24. Pasiaba Nr. 17. Per auskainni laikomi-pi užlegislruuia pagrindines veiklos sąnaudų
|9301 1.52 Eur. didžiausią palinų sąnaudųdalį sudaro darbu uimokzsčin sąnaudos.

25. Apie luna naudojamą puga! panaudos suianis infomacija paicikm 2010 m

gruodžio 3ld. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamąjame rašl: pateikiame 2020-03—16 SRG!)—

Pwr aiaska , iaikoiarpi reikšmingų įvykių neyvyko.
ze. Neapibrėžlųjų isipareigojimn il neapibrėžiojo omo įmokų pokyčių per aiaskainni

laikumrpį nenusiaiyia,
z .Teisinių ginčų peralaiskuilini laikoiarpi nebmo

Direktore /
Daiva Mikniskyie

Vyr.buhallele Damn: Ringienė

F.Lpašlas buhalterija ©aiioiesazuo1iukasii
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Šilutė: lnplelis . .im-tolis „ąžuolūnas .. wnsavosu

Šilutės !. Savivaldybės xdminislmcijos biuomo ir finansų skyriui. Dariaus ir Girėno g. 1, LT 99133

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SU'MU
ZOZQM-ZD Nr. SR 2.4t lZS

Pngl .mkiiiiinio lnikourpio 2010 m. kovo 31 d. būklę.
|. Suhupm flnmsnvimo pujlm sunu .mk. '

g_- rmuh. Hamamo mmm,-„wu- wos—ni?"
1. Mokymo lėšox iš 0901.01.01 Kilums išlaidnms 1598124

valstybės biudžeto Atostogų kaupiniai 4122.77
z. Savmnkiškos iėsos 0931.01.01 Kiloms išlaidums 2926337

Atostogų kuupiniai mazom
is vis suma

2. PG! “HSI“ "] |likularpį gumos ("mm;-vimo sumos":
m. » .. MW i MlEln.G-- lm
m. imi-omu... vmw . , , , |»

'" . )
1. Mokymu iagos iš 0991.01.01. Kitoms išlnidoms “620110

„15in biudžeto

z. Savarankiškas iama 0101.01.01 Kitoms išlaidoms smogo |

Iš viso' mssnm
2. p=: nusknihnį lūkourpi „ou-os finansavimo sumos"'
Ė. 1:- . m „„M MMM-winx
1.

3. Gųžinlinus ūnmsxvimo sumos nuke o lūkourpio nbligu]:""
. , . „mE..; M- Wąm SI!“ BI liūtui“

1.

2.
Iš viso: 0.00

4. Suklupws gmžiminos finansavimo sumos nuskai io laikau-pin „baimę—u;
“

=} r.:-mundi mm,-.mw MW WSE-i?)“
000

15 Visa: um
Dunllhenix pnšnm: patikti suxllmuoulspw! [inlnsavimo hllini. valstybei funkcijų. i: VISO.

' Sukauplu: finansu/Imu ptl/HMV: ("k lukaup" wlwlogmi'mldwba ulmalLTl'H „mm 517an ZZGZIXX, Sul/lupu"
]lnarmzvinwpajamos})" GnimjinamawmaJump: [bzdinu „xX/m annrmmnu Jum): rgmuom
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Vyr.buhilwė / ų/Wi Danutė kingienė


