KLAIPEDOS LOPSELIS,DARZELIS,,DOBILIUKAS"
2017

M. RUGSEJO 30 D. TARPTNTO FINANSTNIU ATASKAITU RTNKINIO
SUTRUMPINTAS AISKINAMASIS RASTAS

I. BENDROJI DALIS
Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Dobiliukas" (toliau - {staiga) yra biudZetine istaiga, kurios
savininkas - Klaipedos miesto savivaldybe. fstaiga finansuojama i5 Klaipedos miesto savivaldybes
biudZeto. fstaiga iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas 190428083, adresas Vingio g. 9,
Klaipeda.
{staigos pagrindine veikla

-

ikimokyklinis ir prie5mokyklinis ugdymas, kodas 851010.

{staiga yra vie3asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomqlq ir kitas s4skaitas
Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4. [staiga savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos lstatyrnais, Vyriausybes nutarimais,
Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos priimtais
sprendimais, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, Klaipedos
miesto mero potvarkiais, kitais teises aktais bei {staigos nuostatais.
{staiga atlygintinai teikia vaikq i5laikymo Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo istaigose
paslaugas. Surinktas imokas uZ paslaugas Svietimo, socialinds apsaugos ir kitose istaigose {staiga
naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir Klaipedos miesto savivaldybes nustatl'ta tvarka.
{staiga turi nebiudZetiniq leSq, kurias sudaro fiziniq ir juridiniq asmenq parama.
[staiga neturi kontroliuojamq arba asocijuotqjq subjektq; filialq ar kitq struktiiriniq vienetq.
Per tarpini ataskaitini laikotarpi apskaitiniq iverdiq keitimq ir esminiq klaidq taisymq
nebuvo.

APSKAITOS POLITIKA

Istaigos apskaitos politika apra5yta 2016

m. metinio finansiniq ataskaitq rinkinio

ai5kinamajame ra5te.

III. PASTABOS
1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansine verte.
2. Atsargq straipsnyje nurodytas medZiagq ir Laliavq596,22 Eur likutis.
3. I5ankstiniq apmokejimq straipsnyje nurodytos kitos ateinandiq laikotarpiq s4naudos AB
,,Lietuvos pa5tas" 25,00 Eur.
4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos imokos uZ paslaugas 4037,75
Eur, sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto 7883,34 Eur, sukauptos finansavimo pajamos38235,79
Eur, kitos gautinos sumos 373,97 Eur.
5. Finansavimo sumq straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likudiai. Finansavimo sumos
ir jq pokydiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede ,,Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq
pokydiai per ataskaitini laikotarpi."
6. Tiekejams moketinas sumas sudaro 1569,80 Eur:

Tiekdio pavadinimas
AB "Energijos skirstymo operatorius"
AB "Klaipedos vanduo"
UAB "Energijos tiekimas"

Suma, Eur
192,21

292,r5

II3,45

27,r9
r14,29

AB "Telia Lietuva"
AB "Zemaitijos pienas"
UAB "Amazis"
UAB "Klaipedos duona"
UAB "Samsonas"
UAB "Vigesta"
UAB "Ksetas"
UAB "Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centras"

22,26
110,30
352,15
185,17
30,90
129,83
1569,80

I5 viso:

7. Su darbo santykiais susijusiq isipareigojimq straipsnyje nurodytas istaigos darbuotojams
moketinas atlyginimas bei su darbo uZmokesdiu susijusios imokos ir mokesdiaiuL'2017 m. rugsejo
men.

8. Sukauptq moketinq sumq straipsnyje nurodytas

sukauptas atostogq rezervas

ir

sukauptos

socialinio draudimo imokos.
9. Kitq trumpalaikiq isipareigojimq straipsnyje nurodyi gauti i5ankstiniai mokejimai uZ
maitinimo paslaugas 5504,61 Eur.
10. Pagrindines veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaidiuotos paslaugq pajamos
54769,16Etx.
11. Kitos veiklos pajamoms priskirta apskaidiuotos patalpq suteikimo paslaugos pajamos
1120,00 Eur.
12. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 763,56Btx.
t

Direktore

BiudZetiniq istaigq centralizuotos
apskaitos skyriaus vedeja
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