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2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visossumos eurais, jei nenurodytakitaip)

ID: -2147381015
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIJVIOSAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITMA

Eil- . . . . Infrastruktūros . . . . . v. . . . . . Transporto Rima." b'i'm !Ėa'iga Nebįlgta Siaiyim" . .Straipsnlal Pastatai . . . Kltl statlnlal Masmos lr Įrenglnlal . lr Intas ilgalalkls lsankstlnlal Is VISONr. statlmal pnemonės . , .. .materlaluSls turtas apmokėjlmal

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

] Įsfg'J'mo.“ pas'Šafmmmosav'ka'm ““Ska't'mo 450.785.55 28.038_47 79.592,86 25.704,81 584.121,69
lalkotarplopraduoye

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 1.940'00 12.263.00 ]420100
(2.1+2.2+2.3+2.4)

2] plrkto turto (lsskyrus nurodytą2.3 ir 2.4 12.263,00 12.263,00
papunkčiuose) ĮSlgUlmO savrkalna

2.2 neatlygintinaigauto tuno įsigijimo savikaina l.940,00 l.940,00

pagal finansinės nuomos (lizingo)požymius
2-3 atitinkančiassutartis įsigyto turto įsigijimo

savikaina
2 4 turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir
' privataus sektoriųpartnerystės sutartys

Parduoto. perduoto ir nurašyto turto suma per - 4.69 . -5.523,003
ataskaitinį laikotarpį (3. l+3.2+3.3)

833'00 0 00

3.1 parduoto
3.2 perduoto .
3.3 nurašyto —833,00 —4.690,00 -5.523,00
4 Pergrupavimai (+/—)

5 Kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio _ _ ę ,). . . . . _. _8. 8,» . . 6 33. 77,8 592.801,696
laikotarpiopabmgOJe (l+2—3+/-4+/—5)

430 7835 03 47 80 699 8 2 1

Iš jos:
turto. kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis

_6-' dar naudojamasviešojo sektoriaus subjekto 2439—00 12-88090 8-125—00 2346430
veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo
savikaina

. “ . . _

7 S'ŠkaUP'”. "“s'dcffei'm” sum“ “'“Skm'mo —164.883.55 -9.3l7,47 -33.886.86 —18.798.8] x -226.886,69
lalkotarplopratino};

8 Neatlygmtmalgauto turto sukaupta DUSldČVCJImO 36.00 X 86,00
suma

.
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2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodytakitaip)

ID: —2147381015
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil- . . . . Infrastruktūros . . . . . „. . . . . . Transporto Baldai, biuro ir???“ Nebaigta statylia ir
I“ _

Nr. Straipsniai Pastatai statiniai Kiti statiniai Masmos ir Įrenginiai priemonės ir kitas ilgalaikis isankstiniai
.

5 Viso
materialusis turtas apmokėjimai

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Apskaičiuotanusidėvėjimosuma per ataskaitinį -6.61 1.00 _ l _40490 v6.098,00 _ ] .688.00 x -15.801,00
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašytotuno10
nusidėvėjimo suma(10.1+10.2+10.3)

83100 4'690'00 X 552100

10.1 parduoto X

102 perduoto X

10.3 nurašyto 833.00 4.690,00 X 5.523,00

11 Pergrupavimai (+/—)
X

12 Kiti pokyčiai X

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio13
laikotarpiopabaigoje (7+8+9-lO+/—ll+/-12)

-171.494,55 -lO.721,47 -39.187,86 -15.796,81 X -237.200,69

l 4 Nuvertėjimo suma ataskaitiniolaikotarpio
pradžioje

15 Neatlygintinaigauto turto sukauptanuvertėjimo
suma

16 Apskaičiuotanuvertėjimosuma per ataskaitinį
laikotarpį

„ Panaikinta nuvertėjimosuma per ataskaitinį
laikotarpį

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašytotuno
nuvertėjimo suma (18. i+18.2+18.3)

] 8.1 parduoto
1 8.2 perduoto
183 nurašyto
19 Pergrupavimai (+/—)

20 Kiti pokyčiai

2] Nuvertėjimosuma ataskaitiniolaikotarpio
pabaigoje ( 14+15+l6—l7—18+l—19+/-20)

22 "ga'mPŠmQ'ŠMĮ'OW"m“ i'm?” m“: 279.29l.00 i7.3i7,00 4i„5i2,oo 17.481,00 355.601,00
ataskaitiniolaikotarpiopabainge (6—13—21)
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P4-l Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

ID:
D/L:

-2147381015

Straipsniai Pastatai Infrastruktūros
statiniai Kiti statiniai Mašinos ir įrenginiai Transporto

priemonės

Baldai, biuro įranga
ir kitas ilgalaikis
materialusis turtas

Nebaigta statyba ir
išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

2 4 7 8 9 10
Iš jos:
pagal finansinės nuomos (lizingo)požymius
atitinkančiassutartis įsigytoturto, kurio
finansinės nuomos (lizingo)sutarties
Iailrnfamin niu-g i'— ' likutinė unu-ti-
turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus
sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė
turto. kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės
aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymogarantija,likutinė vertė
nebenaudojamoviešojo sektoriaus subjekto
veikloje turto likutinė vertė
laikinai nenaudojamo viešojosektoriaus
subjekto veiklojeturto likutinė vertė
pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje,
bet yra laikomivien tik pajamoms iš nuomos
gauti, likutinėvertė

Ilgalaikiomaterialiojo turto likutinėvertė
ataskaitiniolaikotarpiopradžioje (1—7—14)

285.902,00 l8.721,00 45.706,00 6.906,00 357.235,00

23.l

Iš jos:
pagal finansinėsnuomos (lizingo)požymius
atitinkančiassutartis įsigytoturto. kurio
finansinėsnuomos (lizingo)sutarties
laikntamięnėra naęil-niae likutinė vertė
turto. dėl kurio sudarytos valdžiosir privataus
sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė
turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės
aktai, ir turto, užstatytokaip įsipareigojimų
ivykdvmogarantija. likutinė vertė
nebenaudojamoviešojo sektoriaussubjekto
veikloje turto likutinėvertė
laikinai nenaudojamoviešojosektoriaus
subjekto veikloje turu,» likutinė vertė
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2022 M. GRUODŽIO31 o. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITURINKINYS
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[D: —21473810|5
D/L: --

PS Atsargos

ATSARGU VERTĖSPASIKEITIMASPERATASKAITINĮLAIKOTARPĮ'

Nebaigta gaminti produkcijair nebaigtos Pagarrintaprodukcijair atsargOS.
vykdyti sutartys skirtosparduoti

Eil. Nr. Straipsniai? Strateginėsir Mediagos, 'mliavos ir Ilgalaikis nuterialmis Iš viso

neliečiamosios atsargos ūkinis inventoriis Nebaigta gaminti Nebaigtos vykdyti . | 1' Atsargos,skirtos ir biologinis turtas,
produkcija sutartys Pagamintaprod . parduoti skins parduoti

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Atsargų įsigijimo vmė ' ' ' ' laikotarpio pradžioje l.378.00 l.378,00

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+Z.2) 104.361.00 104.361,00

2.1 Įsigyta turto įsigijimo savikaina 103.390.00 103.390,00

2.2 ." ' ' gautų atsargų įsigijimo savikaina 97l,00 97l.00

Atsargų sumažėjimsper ataskaitinį laikotarpį3
(3—1+3.2+3.3+3_4)

-103.927,00 -103.927.00

3.1 Parduota
3.2 Perlcista (paskirstyta)
3.3 '” * veikloje -103.927,00 -lO3.927.00

3.4 Kiti nurašyrmi
4 Pergrupavimai (+J-)
5 Atsargų Bigijimo venės kiti pokyčiai

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje „ „
6 (Hz-34405)

1.81_.00 1.81_.00

7 Atsargų mvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8 Nunokanniarba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto
'nuvertėj'am suma (iki perdavimo)

9 Atsargų mvertėjimas per ' 4 ' ; laikotarpį

l0 Atsargų mvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

Per atashitinį laikotarpį parduotų. perleistų (paskirstytų). .
11 *

T ir nurašytų atsargų nuvertėjimas
(ll.1+1 l_2+l l.3+l 1,4)

1 1.1 Parchum
1 1.2 Paleista(paskirstyta)
1 1.2 Sunambta veikloje
] 1.3 Kiti mašymai
12 Nuvertėinopagrupavirmi(+/—)

13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

] 4 Atsargų nvertėjimasataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(7+8-9—l0—11+/-]2+13)

15 Atsargų balansmc verte ataskalunlo laikotarpio pabaigoje 1.81200 131200
(514;

16 GKS-:)!“
balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje [378130 137800

* Reikšmingos sumos turi būti dctalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



šilutės lopšelis-darželis"Ažuoliukas", 190687050, Kęstučiog. 5, šilutės m., šilutės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 n. pasibaigusių metų FINANSINIUATASKAITURINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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D/L: -

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUSAPMOKĖJIMUS

Eil. _ _ . Paskutinė ataskaitinio Pasha“ ?faijuūo
Nr.

Straipsniai laikotarpio diena ataskaitinio
laikotarpio diena

1 2 3 4

] Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 93,00 64,00

1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 93.00 64,00

1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai
1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 9300 64.00



Šilutės lopšelis-darželis "Ažuoliukas", 190687050,Kęstučio g. 5, šimts m., Šilutės r.m.
2022M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
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ID:
D/L'

-2147381015

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Paskutinė ataskaitiniolaikotarpio diena Paskutinė praėjusioataskaitinio laikotarpio diena

' ' ' Tarpių iš Tarpjų iš
. tra! . . .

' Eil. Nr.
S “m“

Iš viso Tarp jų iš weso'” jo kontroliuojamų ir Iš viso Tarp jų iš viešojo kontroliuojamų lr
sektoriaus subjektų asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų asocijuotųjų ne viešojo

sektoriaus subjektų sektoriaussubjektų
] 2 3 4 5 6 7 8

Per vienusmetus gautinų sumų jsiOijimo savikaina, iš viso „ ,)” . . .. .. . , 0,00[ (l.l+l.2+l.3+l.4+l.5+l.6)
37 07900 32 260.00 30 66.00 5 67900

l.] Gautinos finansavimosumos
l.2 Gautinimokesčiai ir socialinės įmokos
l.2.l (butini mokesčiai
|.2.2 Gautinossocialinės įmokos
1.3 Gautinosstunos už turto naudojima,parduotas prekes. turtą. paslaugas 4.819,00 4587.00 0.00
1.11 Gautinossumos už turto naudojimą
1.32 Gautinossumos užparduotas prekes
1.3.3 Gautinossmnos už suteiktaspaslaugas 4.8 ] 9.00 4587.00 0.00
1.34 Gautinossmnos už Ėrduoąilgalaikį turtą
135 Kitos
l.4 Gautinossumos už konfiskuotą turta. baudos ir kitos netesyhos
LS Sukaupmsgautinossumos 32i244.00 . 3224400 25 55900 25.559,00
1.51 iš biudžeto _ _

32.24—300 32244“) 25.559.00 25.559,00
1.5.2 Kitos ___ __m“ 4 _

l.5 Kitos gautinossumos " "__“ „. l6.00 mao l20,00 120,00

2 Per vienusmetusgautinų sumų nuvertėjimas ausi-zaidziu,»laikotarpiopabuigujc_
|

3 Per vienusmetusgautinų sumų balansincVen: ( 212; 5 37.079,00 32.260,00 30.266_00 25.679,00 0,00
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ID: -21473810i5
D/L:l'il l'lnlutni ir pinigų ckvivulvutul

INFORMACIJA APIE PINIGUS iR PINIGU EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio Paskutinė pruėjuslo ataskaitiniodienaStraipsniai
laikotarpiodiena

iš viso Biudžeto asignavimai iš viso Biudžeto asignavimai
l'inigui iš Sąjungos

)'i„l+l.2+l.3+i.4+l.5+l.6

NgugųlJ———

3.1+.t.2+.i..1+3.4+.1.5-l-J.6+3.

ckvl
iš viso ir okvlvuicnt l+2+3

. 3.627fond lėšos
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2022 M. GRUODŽIO31 D. pasibaigusiųmetų FINANSINIU ATASKAITURINKINYS
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ID: -2147381015
D/L:

FINANSAVIMO SUMU LIKUČIAI

Ataskaitiniolaikotarpiopradžioje Ataskaitiniolaikotarpio pabaigoje
Eu“ Fmansavnmo sumos Finansavimosumos Finansavimosumos ., . Finamavimo sumos Finansavimosumos „ .Nr. . ls VISO . ls VISO(gautinos) (gautos) (gautinos) (gautos)
] 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

lš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš „]
Europos Sąjungos, mieniovalstybių ir tarptautinių organizacijų) 31'5"6'00 31'526'00 37'913'00 37'913'00

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį2 . . . . '. . . . . .. 2 . 7
gautą ĮŠ Europos Sąjungos. užšienio valstybių Ir tarptautinių organizacųų)

3 ] 621'00 321'6'J'OO ”324700 “324100

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

3 (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 0 00 0 00Finansavimosumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams ' '
finansuoti)

4 Iš kitų šaltinių
V " _ 7543.00 754300 8.877,00 337100

5 Iš viso 360.69l).00 360690,” 360.037,00 360.037,00
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2022M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodytakitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, [ IKSLINE PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PERATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį

. . Finansavimo sumų Finansavimo sumos _ _ _ _ Finansavimo sumųFmansawmo sumos . . . . . .- _ _ _ _ _ Perduota kltlems Fmansavrmo sumų ., . .. . .
_ llkutls ataskaitinio (gautos), Isskyrus Fmansavnmosumų Neatlyglntmal gautas _ „ , . _ _ __ _ sumažejimas del jųEll. Nr. . . -. . . . . . vresojo sektorlaus sumazejlmas del ..lalkotarplo pradzIOje neatlygintinal gautą pergrupavumas' turtas . . panaudopmo savo

subjektams turto pardavrmo . .turtą velklal

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Iš valstybės biudžeto (išskyrusvalstybės biudžeto dalį
1 gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 31.526,00 527.871,00 0,00 “3,00 -521.573,00

tarptautinių organizacijų)

1.1 Nepiniginiamturtui isigyti 31.526,00 10.690,00 41.231,00 443,00 —45.729,00
1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 517.181,00 —41.231,00 -475.844,00

lš savivaldybės biudžeto (išskyrussavivaldybės biudžeto
2 asignavimų dali gauta iš Europos saungos, užsienio 321.621,00 549.500,00 0,00 2.053,00 -559.927,00

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2.1 Nepiniginiamturtui isigyti 321.437,00 1.000,00 8.492,00 2.053,00 -19.738,00
2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 184,00 548.500,00 —8.492,00 —540.189,00

lš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš

3 Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 379,00 -379,00
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)

3.1 Nepiniginiamturtui įsigyti 379,00 -379,00
3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti
4 Iš kitų šaltinių 7.543,00 3.316,00 2.543,00 -4.525,00
4.1 Nepiniginiamturtui isigyti 4.272,00 1.116,00 2.543,00 -3.914,00
4.2 Kitoms išlaidomskompensuoti 3.271,00 2.200,00 -611.00
5 Iš viso finansavimo sumų 360.690,00 1.080.687,00 0,00 5.418,00 -1.086.404.00

!
* Siąrr skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas: valiutos kurso įtaka pinigų likučiams. susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavinl
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(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381015
D/L: -—

P12 Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpi

Finansavimo sumų . .
. . _ . .. . . _ _ FlnansaVlmosumųFlnansaVlmosumos sumazejlmas del jų _ _ FlnansaVlmosumų . . . .

E'i Nr perdavimo ne viešojo Flnansawmo sumos (ga tinų) K't' k " ' Ilkutls ataskaltlnio" ' " u ' ' po yclal iaikotar io abai o'esektoriaus grązlntos pasikeitimas p p g ,

subjektams

1 2 10 11 12 13 14

iš valstybės biudžeto (išskyrusvalstybės biudžeto dalį
1 gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir -354,00 37.913,00

tarptautinių organizacijų)

1.1 Nepiniginiamturtui įsigyti -354,00 37.807,00
1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 106,00

iš savivaldybės biudžeto (išskyrussavivaldybės biudžeto
z asignavimų dali gautą iš EuroposSąjungos, užsienio 313.247,00

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2.1 Nepiniginiamturtui įsigyti * 313.244,00
2.2 Kitoms išiaidoms kompensuoti 3,00

Iš EuroposSąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš

3 EuroposSąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 0,00
valstybes” ar savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)

3.1 Nepiniginiamturtui įsigyti 0,00
3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti
4 iš kitų šaltinių 8.877,00
4.1 Nepiniginiamturtui įsigyti 4.017,00
4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 4.860,00
5 iš visofinansavimo sumų —354,00 360.037,00

Is)



Šilutės lopšelis-darželis"Ažuoliukas", 190687050, Kęstučiog. 5, Šilutėsm., Šilutės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO31 D. pasibaigusiųmetų FINANSĮNIUATASKAITURINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pl7 Trumpalaikės mokėtinossumos

INFORMACIJAAPIE KAIKURIASTRUMPALAIKESMOKĖTINASSUMAS

ID:
D/L:

-21473810]5

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Tarp jų Tarp jų
Tarp jų viešojo kontroliuojamiems ir

. . . .
Ta ' viešo'o kontroliuo'amiems ir

EĮLNr. Sthsmm Iš viso gtiniaus ] asocijuoti—įsiminsne Iš viso sektoriaus asocijuotisiems ne

subjektams viešojo sektoriaus subjektams viešojo sektoriaus
subjektams subjektams

] 2 3 4 5 6 7 8

] Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

65,00

3 Tickėjams mokėtinos sumos ! l.023,00 l.463,00

4 Sukauptos mokėtinos sumos 24.449,00 35100 24.032,00 358.00

4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 24.449.00 35100 24.032.00 358,00

4.3 Kitos sukauptos sąnaudos
4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ) 18,00 17300

5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2 Gauti išankstiniai miokėjimai ] 18,00 ”3.00
5.3 Kitos mokėtinos sumos '
6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ( l+2+3+4+5) 35.590.00 35700 25.733.00 35890



šilutės lopšelis-darželis "Ažuoliukas", 190687050, Kęstučio g. 5, šilutės m., Šilutės r. sav.

2022M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIUATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381015
D/L: —

P12 Paramos panaudojimas
INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMA PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį

-
_Gautos paramos Pergrupuota į Sunaudota .

FCI-dnt”?
.

Pertiuota ne Paramos likutis

, šį] Paramos rūš'm hkugsužšfasgiįmm Gauta* kitą paramos subjekto RIŽĖĮĖJO “232“ Kiti pokyčiai igi-33:23:
pradžioje rus; veikloje subjektams subjektams pabaigoje

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

] Pinigais 3271.08 3.3]5,62 -l.726.95 4.859.75
2 Turtu. išskyrus pinigus
3 Paslaugomis
4 Tuno panauda
5 Iš viso 3.271,08 3.315,62 -l.726,95 4.859,75

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su
6-ojo viešojo sektorius apskaitos ir finansinės
atskaitomybės stands» „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas“ ? priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse
nurodytų lėšų suma



Šilutės lopšelis-darželis"AžuoĮiukas", 190687050, Kęstučiog. 5, Šilutėsm., Šilutės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO31 D. pasibaigusiųmetųmmsmvATASKAITURINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Gauta parama

INFORMACIJAAPIE PER ATASKAITINILAIKOTARPI GAUTA FINANSINEIR NEFINANSINEPARAMA

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

Turtu, išskyrus pinigus PaslaugomisParamos teikėjo,suteikusio paramą. pavadinimas

Ne

U'sienio

Iš vko
X pažymėti ataskaims laukai ncpiidomi.
* Fizinių asmenų duomenys neaiškieidžiamį '
” ki panauda gautas:
- nekilnojamasis imtas. nurodoma lokio ar panašaus nekiimxjamojo turto nuomos rinkos
kaina toje tenlnrijcėe;

— kitas ilgalaikis materialusis mms, nurodoma lokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,
ojei lokio arba panašaus tuno nuomos rinkos kainos nėra, — panaudos davėjo nurodyta
Mini- |.\ nuo—„\ nmLBvš-iiwu cum-

— ūkinis inventorius. nurodoxm 1050 ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
”* Šio siulpeIio skiltyse nurodytų Bi; suma turi sutapti su 6—ojo viešojo sektoriaus
apskaitos ir Giminės atskaitomybės srundann „Finasinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ S

prkdn [žolelės == stulpelio skiitysė nurodytų įėšų suma.

iD: —2]47381015
D/L: -

Iš viso gauta paramos
Turto panauda" per ataskaitinį

laikotarpį "*



šauna lopšelis-darželis"Munkas", :mmm, Kęstučio g. 5, Šilutėsm., Šilutės r. sav.
2022M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIUATASKAITURINKINYS
(Visossumostumis, jei nenurodytakitaip)

ID: -2147381015
DIL- -—

m Darbo užmokesčiosąnaudos

INFORMACIJOSAPIE DARBOužmomzsčlom somumoDRAUDIMOSANAUDASPATEIKIMASAIŠKINAMAJAMERAš'n-z

Amka'ti ' laik ta '' m “ "'“ Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Darhemoksnosąnaudos Il ! ! ]: E' “m '

Eil. Grupė Vidutinis P _ ! i. Darbuotojo Išmokos Vidutinis ! _ | . Darbuotojo Išmokos
Nr- darbuotojų . . Baidu; diplominiusir .. darbuotojų . . . išlaidų diplomatinis irP R .shiam Pareigme alga pnemoka, kompus-vimo jų šeimų “m skaičius amgmc alga priemo- os, kompensavxma jų šeimų Kita

PMD“ s _ m prunuos S .

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13
1 Valstybėspolitikai ir valstybėspareigūnai
z Teisėjai
3 Vaktyb's tarnautojai
3.1 einantysvadovaujamas pareigas
3.2 patarėjai
3.3 specialistai
4 Kariai
'. Darbuotojai. dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 56 368311," S)]—1,00 ' 481164.” 471018,» 424381,”
50! einantysvudmmjamasparrigas 2.0 —65.987_00 —!50.00 2.0 44.33800 - ! 87.00 -8.373.00
5.2 kixi ch'buotojai 54,2 -902.824.00 -5.764.00 2 631826!» — 16.83 I .00 —I 610800
6 Kiti
7 B viso: 56 368311” 531490 56 48116“!!! -1101890 434381,”
8 Iš jų sociah'nio(Inulino sąnaudis .\' 44038,” 869! X 40339.» 445,“ 4300,”



MM “Mk-s", nomas.. xman.S,Šiutčsmšilnlis r.:-v.
2022M. GRUODŽIO JI D.m metų FINANSINIUATASKAITURm'KlNYS
(Visossumosunis. jei ne!-rodytakizip)

PRAĖJUSIO ATASKAITĮNIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGALVEIKLOSSEGMENTUS

Sezamai

MVkšojitvlrhir
visuomenės

HI
D/L'

—2l4738|0l5



Šilutės lopšelis - darželis „Ažuoliukas “ 190687050

Šilutės r. Savivaldybės administracijos biudžeto ir finansų skyriui, Dariaus ir Girėno g. 1, LT 99133

PAŽYMADĖL FINANSAVIMO SUMU
2023-01-17Nr. SR(2.4)—35

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2022 m.gruodžio 31 d. būklę.
1- Sukau-ta finansavime

. . .
1 .k '

Mokymo lėšos iš 09.01 .01 .01 Kitoms išlaidoms
valstybės biudžeto Atostogų kaupiniai 10033 ,22

2. Kitos dotacijos 0901.01.01 Kitoms išlaidoms 0,00
Atostogų kaupiniai 87521

3. Savarankiškos lėšos 0901.01.01 Kitoms išlaidoms 7795,13
Atostogų kaupiniai 13540,84

Iš viso: 32244,40
2. Per ataskaitin' laikotaro' autos ūnansavimosurnošfzm

l Mok.lėsos valstbiud. 0901.01.01. Kitoms išlaidoms 440700,00
2. Mok.lėšos valst.biud. 0901.01.01 Ilgalaikis turtas 3300,00
3. Kitos dotacijos 0901.01.01 Kitoms išlaidoms 62490,00
4 Kitos dotacijos 0901.01.01 Ilgalaikis turtas 73 90,00

Iš viso: 513880,00
4. Savarankiškos lėšos 0901.01.01 Kitoms išlaidoms 548500,00

0901.01.01 Ilgalaikis turtas 1000,00
5 Iš viso: 549500,00

2- Per ataskaitinllaikotar ' autos „final!

Iš viso: 0,00
Duomenis prašome pateikti susumuotus pagal finansavimo šaltinį, valstybės ūmkciją, iš viso.
* Sukauptosfinansavimo pajamos (tik sukaupti atostoginiai(darbo užmokestis ir įmokos Sodrai) 22821XX- Sukauptos
finansavimo pajamos)).
** Gautosfinansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).
*** Gražintinosjinansavimo sumos (kreditas 686W Grąžintinosfinansavimo sumos)).
**** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos

—gražintinosjinansavimosumos)).
Direktorė Daiva Mikulskytė

Vyr.buhalterė Danutė Ringienė


