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[. BENDROJIDALIS

l. Duomenys npie !j rin-un ių mask-ien rinkini parengusį viešoji: “k! *

ux

subjektų. Lopšelis , darželis „Ažunliukas" (toliau danelis) buvo įregisuuoia 2003 m. iapkn o uz

d.. rejesuu ngsss. isiaigos kodas 190687050 sleigcjas Šilinės rajonu savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla ikimokyklinis ugdymas
2. Informacijn xpie konlmliunjxmus. lwcijuotus ir kitus subjektus. Įstaiga

konlmliuojamų, asncijuotų ai knaip administruojamų subjekiu neturi.
3. Informncij: apie įsiaigun filialus lr strukturiniu: vienetus. lslaiga filialu ar

smiku-uiuiuvienam neiun'.
4. lurorniuo a eįsulgnsvidulinidlrbuumjųx

lsiaigoje aiasloaiiinio laikotarpio pauuiguie dirbo 55 darbuoiojai.
5. Sumos xųlygnx. lum'omix v . įsuigl ir kurios pli pave lulesnęixlaigos

veiklų. Svarbi sąlyga II aplinkybė, veikianti isvaigos veikla yra savininko (:ises upaieigos
įgyvendinančios inslilucijos . Šilutės mieslo savivaldybės tarybos spiendimai.
s. Finansinėse niaskniiose oaieikiami duomenys išreikšti naudojam Lietuvos

ų per ltlsklilinį laikmnrpi.

II. APSKAITOSPOLITIKA

7. lsuaigos naminių finansinių ataskmlų rinkinys parengtos pagal Lietuvos

Respublikos ūnansinę apskaitą ir finansiniųmkniių parengimu reglamentunjančius
teisės aklus bei

viešojo sekioriaus apskailos ir (masines aiskniiomyoes sinndanus lioliau
—VSAFAS reikalavimus) ir

įsmgns apskaitos po
' ika:

. Viešojo aelouriaus apxkaiios ir finansines niskailnmyhės siandanai;

Lietuvas stpublikos buhaiien'nis apskaims įsialymus;
Lietuvos Respublikos viešojo sekioi-inus atskaiwmybės imu/mas;

. Liemvos respublikos biudžeiiniu ismgu įsiaiyinas
x. Įstaigos apskaims poiiiikojo Laikomi budai. kurie leidzia

liksliais u lcsingai riksuoii

isiaigos finansine būklę bei veiklosmuluuus.
9. Plačiau įsiaigus apskaitos politikų aprašyta 2020 in. kovo 16 d. metinių 2019 m.

finansiniu ataskaitų aiškinamajame raš1eNr. SR(2.4)—l no (www.siluleazuoliukasli).
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"L PASTABOS

IO. Pastaba Nr. 01. įstaiga per 2020 m. lrečią kclwini nematerialiojo turto neisigijo ir

nmurašė.
11. Pastaba Nr. 02. įstaiga per 2020 m. trečią kelvinį gavo neatlygintinai ilgalaikio

malcl'ialiojo turto. Euvo tlikta vidau patalpų paprastojo temonto darbai. Gauta IŠ Šilutės tajono
savivaldybės administra *os centralizuotos buhallcrijos skyriaus sprendimas 2uzu.09.1o Nr.

za.(4.1.1s.)-47 pmdinė vertė 67765.“ Eur. iikuttne vertė a7oso.41Eur.
12. Pastaba Nr. 03 įstaigailgalaikio nnansinio \uno neturi.
13. Pastaba Nr. 04. Biologinis mrtas. Lopšelis darželis „Ažuoliukas " biologinio turto

neturi .

14. Pastaba Nr. 115. Alsargos.
Ataskaitiniu laikotarpiu 734.72 Eur atsargų likutį sudaro -

Nenurasytas maisto produktų likutis sandė : 734.72 Eur.
15. Pnsmbu Nr.06 lšankstinių apmokėjimų ilute's lopšelio darzelis Ažuuliukas neturi.
16. Pasmbn Nr.07 Per vienus metus gautinos sumos 6124032 Eur.
16.1. Gautinos sumos uz sutoiktas paslaugas, Tevų skola įstaigai už suteiktas paslaugas

101 1,43 Eut.
161. Sukauptos finansavimo pajamos 60228.“ Eur.:
16.2.l.Alosloginiai savarankiškų biudžeto lėšų sudaro 319431 Eur..

16.21. Mokymo lėšų sukauptų atostogų sudaro 231351 Eur.
Skolos tt: patamavitnus, paslaugas su darbo santykiais susijusios lėšos:

16.23. Savarankiškų biudžeto lėšų 27531135 Eur. skolos už patarnavimus ir paslaugas
be pareigojimai su darbo santykiais.

16,2.4. Mokymo lesų skolos sudaro 26681.66 Eur. skolos už patnmavimus ir

paslaugas bei įsipareigojimai su darbo santykiais.
16,3. Kitos sukauptos gautinos lašas per 111 kgtvirtį (specialiasias lėšos) nebuvo

sukauptos.
IGA. Kitos gautinos sumos. Permm. 111 ketvirtį gautinos sumos nesikeitė.
17. Pastaba Nnull. Pinigai it jų ckvivulenmi.Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų

likutis 15503.ss E - savarankiškųių funkcijų vykdymo lešos. mokymo finansavimo lėšos, spec

programų lėšos, tėvų įmokų lėšos. lesos is kitų šaltinių.

l Bankas Lėšos Likutis 2020-09-30

Pavediminė saskaita (2 proc.) 162 917,“

Spoc lešų saskaita 3 3799.53

(surenkamoji)
Einamoji saskaita M.]. 141 792051;

Einamoji saskaita El. 151 2855.60

Einamoji saskaita Spl. 3 0,00

Likutis ataskaitose Iš viso:
15503.65

18. Pastaba Nr.09. finansavimo sumos gautos, per ataskaitinį laikotarpį finansavimą

infomacija pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"
4 priede.

19. Pastaba Nt.13.Trumpalaikia* "sipareigojimai.
, _

Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaittnto laikotarpio paliatgojo
61636]! Eut.
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skola tickejams- 122130 Eur.. sukaupms lošos apmokėjimui už awstogas 6008.23 Eur.. darbo
užmukesčio [ešas darbuorojams 52537,“ Eur.. um: skaiciūje GPM 6666.52 Eur. Soo. darbdavio
draudimo įrnokoa “2,53 Eux.Sko\z revam namo skaičiuje 9117.03 Eur., Didžiausią skolos dalį
sudaro su darbo saurvkiaissusijaįsiparrigoj ai.

20. rasraba Nr.12. Grynasis runas 2020.09.30 dirnai. saskairoje „einamųjų pervirsis
ar deficilzs“ niregislruovas perviršis * 403734 Eur. [staigus fmmsinės būklės aiaskailuj: 2020-119-

311 d. ubegistruu'as 462698 Eur. perviršis, Praėjusių 2019 metų gruodžio 31 dienos deflcilas

539,“ Eur.
21 Paslaoa Nr. 14. Per auskaitinį laikoiarpį užregistruma 54756431 Eur. pagindinės

veiklos pajamos, patinams sanaudoms kompensu
'

12. Pastaba Nr. 15. Per maskai
5 l ĮBGSJ 5 Eur. paiirroms sanaadoms kumpensuoli.

23. Pasiaba Nr. lo. Pagrindins: veiklos kiros pajamas. Per amskaitiuį laikoiarpį

umgisrrudia 35799“ Eur. pagrindines veiklus kiių pajamų. Tai tėvų įmokos už išlaikymą
dai-zolyjo ir darbuotojų rnailiaimosi lėšos.

24. pasraaa Nr. 17. Per ataskaitinį laikorarpį uzrsgjsiruam pagrindinės veiklos sanaudu
54303133 Eur. didžiausiųpatinų sanaudų dalį sudaro darbo užmokesčiu sanaudos.

25. Apie luna naudojama pagal panaudos suranis infomacija paleik'a 2019 m.

gruodžio 3141. fmausinių awskaiių rinkinio aiškinamąįame iasro pareikiame 2020-03-15 3110.41-

100 (www.silumzuo 'ukasli). Per 211211 metų 111 ketvirtį buvo nutraukta paraudos sulanis su

Nacmalinc švietimu agentūra pagal .,Malorialiojo luna perdavimo * priėmimo akių 2020.03.31 d.

Nr. r7-5414ls) gnįžimmos nebenaudujamosmn Eur vertės alsugos. Booardmakor va CD-

Rom licencija
25. Neapibrėžlųjų įsipareigojimų ir neapiorezraja rnno įmokų pokyčių per araakanioį

laikorarpį nenus'alyla.
17. Teisinių ginčų per araiskairinį laikoiarpį noonvo, reikšmingų įvykių neįvyko.

laikotarpį užregistruota finansavimo pajamų

} f/
Dirokrore /

' / Daiva Mikulskytė

Vyr.buhaluore aš! Dannlė Ringiene

El.paštas buhaherija ©silulesazunliukaslt
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Šilula lopšelis - didelis „Alunliukxs “ ”068755“

Šilulės !. Savivaldybės administracijos biudželu ir finansų skyriui. Dariaus ir Girėno g. 1, LT 99133

PAŽYMA DEL FINANSAVlMO SUMU
ĮDZO-HJ-M Nr. SR 2 9]

Plgml nmskailinio laiknaaapiumn m. rugsėjo 30 d. būklę.
1. Suklupu Finansavimo pajamų sama auskaininio luiknm-piopuh-iseje“
m . . m t: ' " -m
N.. “""-ww“ VWW .mw “ĖĖSWTSF
1. Mokymo lešos iš 0901.01.01 Kimmsislaidoms musa

valstybės biudiclo Atoslugų kaupiniai 131332
2. Savarankmmsmos 0101.01.01 Kiwms išlaidoms 2753835

Atoslugų kaupiniai 319431
1; viso: \ 60228.“

2. Per naminių laikaurpįgautos Enmsavimo sumas“:
= ammm- ww- Mr.-ww “m.-313113"
1. Mokymo lėšas iš 0101.01.01. Kilomsišlaidums 1771oo,oo

valstybės biudžetu

:. Savumddsxoslaos 0901.01.01 Kitoms išlaidoms zssxmpo

453910 nn 1

nsūumvimosumos“:
V ' Dubij- MMM Mmšmir

3. G 'nlinūs ūmswimo sumos nuskniliuin lllkmnrpio igoje"'- _. .. Wm.m.-a s.... a... >... „
=} mmm-a- vmm-u- . 1.

1“ "HSM“,
1

2.
1! viso: .

0.00 j
». su:-„magąžjminws fmmsavima sumas auskaimaio laikot-mio pabligoje”“:

s . »

4 W““Mūs' “m.e.-n vu-
ĖI MMI-M vun-sum- aaąaaxa mak-ama)

0.00

Iš viso:
|] 00

mmams pmšmne pneikli susumllnlus pngul ūmnsnvhwo šmini. vnlslybesmulai,;
is viso.
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