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Siluies rajimo savivaldybės admmislracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2020 METU ll KETVIRCIO FINANSIMUATASKAITU RINKINIOAIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-08- | 3 NL SR(Z.4)»205

]. BENDROJIDALIS

l. Duomeny! lpie !i Enansinių xnskxitų rinkinį pnrengusį viešojo rekiurinussubjekų:
Lopšelis _ darbelis „Ažunliukasi"(!oliau darželis) buvo iregisiruora 2003 m. lapkričio18 d.. rejcslm Nn4i9559, įstaigos kudas 190687050 slcigėjas Šilutės rajono savivaldybės 'aryba.Pagrindinė veikla ikimokyklinis ugdymas
2. lnfonnae . apie knnlmliuojamus, asocijuotu ir kitus subjekrun.[staiga kontroliuojamų. asoc uolų ar kitaip administruojamų subjektų neluri.
3. lnforrm ie įsi-Ego! r *alus lr :rruktnrinius vienetus.

israiga filialų ar struklūriruų Vienetų neturi.
4. lnfomncija npie imigna vidulini dnrbuuinju skličių pernulumnį ikornrpj.Įsmigoje amskaikinio laikorarnio pabaigoje dirbu Ssdarbuniujai.
5 Svlrhimi “lygiu, kuriomis veikia pinigu ir kurios pili pnvelkli Iolesnę lxllignsveikli.:
Svarbi sąlyga ir aplinkybe, veikiami isiaigos veikla yra savininko teises ir pareigasįgyvendinančios inslitucijos . Šilutės miesto savivaldybės law,/bos spaudiniai
s. Finansinese arasknizose pateikiami duomenys isreiksii naudojam LiemvosRespublikus piniginį visnera feurą.

". APSKAITOS POLITIKA

7. israigus ux'pinių nnansinių maksim rinkinys parengios pagal LieluvosRespublikos finansinę apskaių ir ūnansinin ataskaitų parengimą rcglamenluojančžus ieises ukrus beiviešojo sekwiiaus apskailos ir nnasines arskaiiomybes srnudanus (toliau -VSAFAS reikalavimus) irįstaigos apskax'lus poliiika:
v Viešojo sekionaus apskairos ir anansines aiskailomyues santimai:

Lieiuvos Respublikos buiialier-inės apskaiios israryrnas;
Lieruvos Respublikos viešojo sektoriaus aiskuiiornybe's isralyrnas;
Lietuvos respublikos biudzeriniu įsmigų isnuymasi

. lsiaigos apskniios politikoje mikumi budai, kurie leidziu iiksliais ir resingai iiksurni
jsiaigos nnansine būkle bei veiklos rezulraxus.
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9. Plačiau įstaigos apskaitos politiką aprašyta 2020 m. kovo !6 d. metinių 2019 m.nnanstnių Ataskaitų aiškinamajame rašte Nr. SR(2.4)»100 (www.siluleazuoliukgajJt).

m. PASTABOS
10. Pastaba Nr. 0]. Įstaiga per 2020 m. antrų kerrvini nematerialiojo turto neisigijo irnenumse.
11. Pastaba Nr. 112. Įstaiga per 2020 m. antrų ketvirti neisigijn ilgalaikio materialiojutuno.
12. pastaba Nr. 03 Įstaiga ilgalaikio finansinio turta neturi.13. Pastaba Nr. 04. Biologinis turtas. Lopšelis darželis „Ažunllukas " biologinio turtoneluri .

14. PaslabaNr. 05. Atsargos.
Ataskaitiaiu laikutatpiu 745415 Eur atsargų likutį sudaro -

Nenunrsytus maisto produktų likutis sandėlyje 741,7s Eur. nesunaudulū kuro likutis(žnliapjovci) 4,40 Eur.
15. Pastaba Nana lsankstinių apmokėjimų Silutes lopšelis- darželis Ažuoliukes neturi.15. Paslaha Nr.07 Per vienus metus gautinos sumos 51 75213 Eur.|6.L Gautinos surnos už suteiktas paslaugas. Tevų skola įmigai už suteiktas paslaugas1361.47 Eur.
151. Sukauptos finansavimo pajamas 499110,“ Eur.:
16 2 1 Atastoginiai savarankiškų biudzeto lesų sudaro 276292 Eur..16 Mokymu iesų sukauptus atostogų sudaro 182890 Eur.Skolos už patarnavimus, paslaugas su darbo santykiais susijusius lėšos:
16 3. Savarankiškų biudžeto lėšų zszsllzs Eur. skolos už palamavimus ir paslaugasbei įsipareigojimai su darbo santykiais.
15,2.4. Mokymo lėšų skolos sudaro 1695188 Eur. skolos už patamavirnus irpaslaugų bei įsipareigojimai su darbo santykiais.
163. Kitos sukauptos gautinos lėšos per 11 ketvi nebuvo sukauptos (specialiosioslėšos)
164. Kitos gautinos sumus. 2015 rn. perduota medžiaga tolesniam ikiteisminiarntyrimo organizavimui Kauno apygardos Alytaus apylinkės prokuratūrai del apgaulės būdupaaisavintų 12011 Eur. lėšų. Anslolių kontora 20114 m. geguzes men ux dienų priteistus ir išieškoms2152 Eur. gražino Iopšeliui darzeliul Ažuoliukas i pavedirnone saskaita besos iškeltas į kitųsumų nuvertejima saskaita. kol nebus pervesti pinigai. Kitų gautinų sumų likutis 2019-06-30 dienai“76,38 Eur. kitų gautinų sumų nuverteiirnas “76,38 Eur. Per trečią ketvirtį 2019-0745 SauliausVirbicko astnlio kontora dar lopaoliui darželiui perveda 16,33 Eur. likutis 2020-03—31 dienaineapmoketos surnos “60.00 Eur. Pcrmm. 11 ketvirti sumos nesikeitė

17. Pasmha Nr.ux. Pinigai ir jų ekvivalentai. Ataskainnio laikotarpio pabaigoje pinigųlikutis “12.08 51.11: savarankiškųjų funkcijų vykdymu lėšos. mokymo finansavimo lesas, spec.programų lėšos. tevų įmokų lėšas, lėšos iš kitų šnllirtių.



Bankas Lėšos Likutis 2020.06.50

anedjminė saskaiva (2 proc. ) 162 244712

Spec iesų sąskaita 3 45695(surenkamoji)
Einamoji saskaiia Mi. 141 353932

Einamoji saskaiia B.]. 15i 2368.69

Einamoji saskaiia Spl. 3 0,00
i_ikuds sųskaiiose is viso: “12,00

IS. Pasiaba Nr.00. finansavimo sumos gamos, per aiaskaiiinį laikovaipi ūnnnsavimainfomacija paleikžamaZD—ojoVSAFAS „Finansnvimo sumos" 4 priede.
19. Pasaka Nr.13. Trumpaiaikiai įsipareigojima'
(siaigos trumpalaikiui įsipareigojimai nuskaiūnio iaikoiai-pio pabaigoje 5226180 Eur.skola tiekėjams- 2904.91 Eur.. sukauptos iesos apmokej ui už atostogu 459092 Eur., darbouimukesčio ledus darbuotojams 3630416 Eur.. soc. diaudimo įmokos 711.z4 Eur. ir GPM VM]

6540.30 Eur. Skoin lėvams iame skaičiuje 1052.27 Eur.. Didziausia skoios daiį sudaro su darbo
santykiais susija įsipareigojimai

20. Pasinba Nr.12. Grynasis rimas, Sukailojc mamųjų pcrviršis ar dencims"
užregisimouas perviršis * 1237.24 Eur. Įstaigos finansines bukles ataskaitoje 2020-06-30 d.
uzregisuuovas 69010 Eur. perviršis. Praėjusių 2019 metų gruodzio 31 dienos denoiias 53914 Eur.

21. Pusiaba Nr. 14. Per aiaskaiiinį iaikoiarpį užregisimoia 35032902 Eur. pagrindinės
veikios pajamos padnnms sųnaudoms kompensuoii.

22. Pastaba Nr. 15. Per niaskaii'mj iaikoiarpį uzregistruuaa finansavimo pajamų
33719352 Eur, patinams sanaudoma kompensuoii.

23. Pasiaba Nr. 16. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per maskaizinį inikoiarpj
užregisrruora 2113550 Eur. pagrindines veikios kitų pajamų. Tai tėvų įrnnkos už isiaikyma
dxmlyje ir darbuotojų maitinimosi iešas.

24. PasmbaNr. 17. Per aiaskai nį iaikoiarpį uzregisiruoia pagrindinės veikios sąnaudų
357091,70 Eur. didzinusiapaiinų sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio sųnaudos.

75. Apie turui naudojamų papai panaudos sumis informacija puleikla 2019 m.
guodžiu 3111. iinnnsinių ataskaitų n'nkinia miškingi-[ąjame rašte paiaikiame 2020-05-15 SR(2.4)-
100M)Permaka. nį iaikmanpį reikšmingų įvykių neįvyko.

26. Neapibre'nujų įsipareigojimų ir neapibrėžloju turiu įmokų pokyčių per aiaskaiu'nį
laikoiarpi uemmalyla.

27. Teisinių ginčų pa ainiskaiiinį iaikoiarpį nebuvo.

Direktorė Daiva Mikulskylė

Vyr.buhaiiere Danuiė Ringienė

El.paštas buhalterija ©silutesnzuoliukasll



Zoja VSAFAS „F......sinas bmx imk-im“
2 prizdm

(Žemulloju lyglo vidujenuo...-..: subjektų. Rslųmu num! r...-n..: .. [laku. fondu, n..-ml.»- blkua...-k...... r......)

,
Šilutės ladda-dark]... Ažuoliukns

...a“... m...-us „š.m.. .... viešojom......m...... „...a„mmm...
numuse Kęsmeie ; 5 LT99132 Šilutepirmyn“) n...... m bukle:m.. (kmlidušld'fmmsma Ema .mk-ių). kodu,mm.
FINANSINĖS amas ATASKAITA

PAGAL mo M. nmlmn 30 |). nuomams30 m. „.mu... 12 d. N.. sauna;
.... .

(ym...m..-..; slle

pm./a.....val...” » n...-mm. tur-zh'
. . , T

Mum r...-nl...
_ mumm „ul.-m... mn...-....

mm.-w
...-..-

m
„“ su...»..- m Nr. l-llmurvh

diu:-

A .MMKISTĖRTAS
, m..” 29135.

|, Nam-mm.sW yo.
Flame-..... *Emm...“.mci...
Kiusnanmnll num

. .; www.gamw
.; mmm"

_ 4n. llyhikixnuwulussmms m mm: 739135!L...»
hm. mm mmhmmm......mnn. ' um ....
_blękšlmjmnxius..nu...»mnym:
Mulam; lxįnngmu' 55.35. 45m
mmm...-mų ,mm.-...u...k......m„...a
a...... ' '

man...-... m..-.mu...“
Neu-immb- ..Ma...... mnkejmli

llplliklsllnmngmmsw Pu:
?Mmuuu... .mu... num . ...... u...»

. BloLnGIlerukT/xsf 7 m
(: mumįwuswms 61:20. nu.
.. m.;-...... '" .POS m. use
.. . Sm„„=„„;..msm„ „r ne...—;... kli-vos ..mais imam-rius

mą ..le
!

9.22: mus

Ne_bmw......" „mum... .. "WMLvykdyl. :...-ny. .
]

Wmc _ .mg“, skinasMuna (m.... 7 _ ,7



* .: _llph'ikis...u-mn...; Linlnginism ...ir... „...u... ' į \ \ j||. (.mu...mus...... m \ * J „.
,
|||. Pu w...... "|me „u...... SE“ PO7 susi mm..

, „4 N;]
nu

.

m.:

. nu , » į Los.- . | .ms summ „u...... nuo; 493... nm.nu xm „......“ ......
76!.v. .mw“... * .V-

, įį 7 Šm' a."; 3153
, , , |».sz ' ;msšn FINANSAVIMO SUMQĮ ' [iki ' 315544 „4?.. nu...”... n..-...u. » ' ' 39377 37.154|| |.way...”...hm.... mm 252 usm. || Eumpoc samgu;m....) “E ' ..mu....mummūu *

|v. || ......5.43...
7

' „me. ISIPAXEIGOIIMM fm zn 3}:
| .. Įm.-||...“ |...» .....

,
“ " ' ** .. "„Jau-J n.....unuJ u...-„.mu...

|.z
. m' || m...-s......“ wi...-..... * '

52167 zn 355|| . n...-au.ma......“ ...... a_iJį; .mw-n.... mm,......
7|| : Ilpl-ikiųhm......“ :immlgų ..nu dn.. *Il.! . r......» m...... www......

_7 , , _ 7Ju „m.m.;dmc . ūmus-vyna ......»
...s Muna... sum: ili-mmSumu ...-...a...

, *||.s mama...... ...-...u... .. (and\n
|| s.| om...... s......vimm.. į. ...s: KimMJ.... „......m.... 7 .pm * ,|... Guin: M mmirjuwmnkns 7us Tįekęjm šią...... num; , ms m|| m '

43,6” m|| || . 4.59. 14.19“!
...u 7—7

'
was. .sm:

r. annuus TURTAS
,

|) |: m (539)
.. mmm... kv.m.;;
|J. m.m. _u.. mm.... „mm 7||: m..m.... _ , _ f||. vayhsm Įm..
w “s.-hm... m..... .. d......“ m (sm|v.| E...-mwu mm. puvimas ..Mk....

_ |m Jusu.
|v.z Alma.... ......ųpav"!!! "Mein:

_ , (539 211 |'
0. MAZUMDS DALIS

.s vJsu numuvmo su»...Mmm...“...GKYNDIOmino
\ „9m „m|mmumsm....ss



Direkune

7 Dliv- MlkulSkyte
“Haja „umm; subjzkm vidaus nlb-ju mumis ' (pudu) fam; ir pvm,m..-imam „amx

,
Vyr.bulullem

* 76 Dun-ug mmm(vyriuuilsu kmh-|m; (bul.-Main) (M (vudu ., pnvude)



3 ejo VSAFAS „Veiklos mmlmu manau“
2 priedas

šilum lopšęllxdnme Ahaliuku

ILDSWOSO Kęsluciu g, 5 nam: “į“[viešoje xukmrilusmkkm parmguilu vexklws mmm-ų ulsknių kodasmm)
VEIKLOS REZULTATUATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO su D. DUOMENIS

mum sektnnuu. „mem vmšcjo akumui xubjcklum.;puvldinTmuT

, 220 |I| niijm 12 d. Nr. SNZAJQM
„„

Pain/mm:valium ir IlLvlwnaJ. Mal]

su. .. . -..m. “"*”-"“ „K.;-„ mm;; ?..ĖĖ'JZ

A. „samumas mmm Pumos „ 4 353m „m,. mesmmu Pumos m m m „„Ll |! VIBE/bn bmdkm
114 jau „5157Iz. uuvwxldybiųhmdklų zanm mm1.3 "mmm”, mmmowmmlą 27

I.Į. ]! kilu l'lnmslvimc hlumų 1202 2 155
“ MDKESC'U [R SmlAUNlU I.MDKU PAJAMUS
[H. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PMAMOS PlS Zl |” 1! KM|||.l Pulindins vcšklns kmys pnjnnm ŽIVUG 2] 556
m.: mmm„ųmm v(iklusknu „.mu „„
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS P” 357 KM 374089
lv DARBO ULMOKESČIO IR SDCIALTNIDDRAUDIMO 310526 Sm 510|| NUSDEVEIIMUIK AMOK YIZACIJOS ! HS muIII. KDMUNALTNIUPASLAuGUIK RYŠIU Hm ”894
W. KOMANDIRUOCIU
v mmm
Vl KVALIHKACIJOS KĖLIMD 164 567
vu. ?APRAsrolo ammm; m EKSPLOATAVIMO
VIII. NUVERTĖJIMO YR NUMŠYTU SUMU
xx smumwmmmuowmmusmmu 2534: mm
X SUCIALINIU XŠMOKU

xx Nuomos
xuv „mmm
xm mmPA$|,Auuu ux: m.m mos
CV PAGKINDIN'ESvExxms PERVIRŠIŠ AR DEHCITAS PIZ | 137 l [35
» |mosvzlst „mum
. Ksz vmos „mos



||, ?ERvEanosĮ „maisumos vynusNumos
||| Krros ven-cu); wuunos
s. FINANSINĖ m leFsucrNEsvexst nummus p | 7 (mF Arsluxms POLITIKOSumm m ammlumsmmsnunuTAleMomm
6. PELNOmoxssns
H GRYNASIS rem/mg;; Ak nznm rAs rams NUOSAVYBĖS m !.231 nmmmm mm.
]. Nuoswvngsmmm frm
; murmsxs VERVIRŠIS AR namus m 1137 | m;|. mummsKONTROIJUOIANČIAJAM sumemm
|m namamsmzumsm.:.uu

Dinkwre %' Dliv- Mikulskyu' (vidun “m.,.“ subjckln vulovns „Maiman; (Sam) („m „ „vmiMmm-mju: „dm-=)

Vyr.buhllwe % / Dm-mguingiene
umm-m buhnlterix ramaus» *

(„ms-s) (vudis ir p-vmm



4 priedu

[mmm xman.991993: šį...» Silmgž lapulisfdmhlis Audi.»...
(viduje „mn...... mbjckw ..n- VW»m....mkkmmph nuaik-imu»,hui-.)

"NANSAVI'MOsumos PAGAL šAL'rm]. nxsuwųnsxmn IR Ju POKYČIAI":l ATASKAI'I'INI LAIKOTARP]man.mnM.mažam 30 n. DuOMENlS
„„ r...-„wi......um. Pulmhin'ni num..." * *... nu...-vln. n..-......- v.. „min.-nygT-n M......- num-Vibo nx...-...... n.. mm;.- ' rumu...„„...... ...... „.... ...... km:-n'idolu ...... .... .........-...... m...-..... mm... .....„ū... ...-u...... (lui-mn...... ...... ...- . .... \ .„..-ym... „„...... „„...... m.m....„m.... „„...... vu...

\„„......7 7 į į. į . \ į “”B"“ . į.: 2 * L_;_5 L f„877943_“:\\ IS Vi XI)/bs hxudklohšxkynm 37 154.w HLNSĮW 58100 (| |] 74690) [3,00]vllslybanium... mg.-v...... duj, \

gun; lsĖumpn! Salumas.m....
\m.m.. m.m.... nutylima“): * į į \» 77" ,: answa „57.00 * _ sum (a.ssvmųi (ux-;\kllmwšludnm!kompenxunli * 7 | | |.729JW * . .f . 77008 ]l9,0D)

\
' IS Slvwxldybes bludhtu (išskyrus 25184590 IBXJDODO 210363!) (|!9.677.00\

\savivaldybė: biudžeto .sigvu “..... cm.,
\gali. il Eumpns sūnum}. mienin

valsybių ixmpuuliniu urg... * į \ į. neplmg amumu ixigyt' * zsuasm. umm? umami ;2. Wms \!ll dmx kompemm. “55913"

20—4szVSAFAS Jima.-v......sumas“

...:..\ m............ ...... ......-luuu-ų. numu-u.„w.... hllleHil
..nu-lm:

, Ė,\ 193771»

1 4 iš] 53990
27350530

4,7271.23690
.! Eumos Sūn-“gos, užsienio vulslybių
irmmuunn .. mgnmmnju
(inmvumo ...u...a.... kuri yumm-.; Europos Sunny»,misluilzm
fmsvilm ...a... iš wlslybėx ..
sxvivnldybh biman. ES pmjehnms
Wim.)

. ...... gimun mn...,sigyu
hmm; w...... kunpenslM



4. mm minu; “17.00 1.14st (namo) 3567,“„1. ainiai-umm |m mm “46,00 (umm) |,"st. umm: ili-idmum usum (sam) zum!. uvim liux-mmmmų Mmm 101586,“ 217693» (mama) (3,00) : [amxx



šilura lnpleiia - dlrhlix „Ažuoliuku “ mase-1050

Šilutės r. Savivaldybės administracijos biudzeto ir finansų skyriui, Dariaus ir Girėno g. 1. LT 99113

PAŽYMA DĖL FINANSAVĮMO SUMU
20 14 Nr SR 2 192

17.91 „insk-irimo laikaurpin 2020 m. kovo 31 d. būklę.
1. Salanpn nnmsavimapajam sun-ra uuskuilinio lnikourpiu puh-įgula“:
EČ „ m“ V „ ; sania-rin- !“th SĖĖŠĖĖŠĖ
1. Mokymo lėšos iš 0901.01.01 Kitoms išlaidoms 15957.xe

valsrym laimma Arosragų karrpiniai 132300
:. Savarankiškas lėšos 0901.01.01 Kiloms išlaidums msnse

Alosmgų kaupiniai 276292
Iš viso: 49900,“

2. Per aminiiini lnikcurvi gautus nnarrravima arimas-»
m . . MMM-vikis . ».r „...i„ mia-iw vusyaemua „„ ”nz jam:”
1. Mokymo lėšos iš 09.01 .01 .01. Kilums išlaidoms 1 1272000

valslybės biudzero }

2. Savarankiškas lėšos 09.01 .01 .01 Kitoms išlaidoms 10840000

Xš visa: 301 11000 [

:. Pcruuskiilinį Encamp-.ma Flllnnnvinm sumos":
aa . . WW' s...-nar. ą*wdvm
Nn na...-mua..- varpe- rimu- , . “" Www“)
!.

3. Gniinlincs finansavimu sumos nuskll'tinln llikom'piu ignje'":
w. . .. Will-tinklin- n-r Emu-ammm
„( Mimina-ra valiutas [udmu- mi » _“ „„m.
]

2

4. Sukaupws grąžinimas ūrunsavimn rui-ras auskailimn laikai-mia pabaigoj
m
n.

Iš visu: 0.00 1

C...._
n..-mumis Vm-mu- “““-„”įmw “Mail-515717"

0,00

0 00Iš viso:
Dmmenis mušama pamini xluumuolus pagal mransavinra !;llinį, valsybės funkciją. 13 viso.
- SuWlN/lmuvlmopalm» (nl rutaaa" almagmvmldnrbn namuka“: „ imoka: swim ml;/xx * Sunu/nax
[inanxnvl'rnuplyamosp" aaaiomnanrnwma san-ar [kreditusumm Finnur/nina SHMN (gauna);

Gręžmllltwllnamnvmmrua-ar (mmm MAXXXXGrdmll'nnI/inamwmaramu,;
»" Sukauplm grąžinimo; „„Mama raamr [mmm mxw Km“ „mpal mar „.,rumgajrmar Isukauplm
g/ązmmmxjinanxawmo mm);.
laimima Dlivn Mikulskyie

Vyr.buhullem' Danurė ngrene


