KLAIPEDOS LOPSELIS-DARZELIS,,DOBILTUKAS"
2015 M. RUGSEJO D. TARPINIO FINANSINIU ATASKAITU

RINKINIO SUTRUMPINTAS

AISKINAMASIS RASTAS

I. BENDROJI DALIS

-

{staiga) yra biudZetine istaiga, kurios
savininkas - Klaipedos miesto savivaldybe. {staiga finansuojama i5 Klaipedos miesto savivaldybes
biudZeto. fstaiga iregistruota Juridiniq asmenl+ registre, kodas 190428083, adresas Vingio g. 9,

Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Dobi1iukas" (toliau

Klaipeda.
fstaigos pagrindine veikla - ikimokyklinis ir prie5mokyklinis ugdymas, kodas 851010.
kitas s4skaitas
[staiga yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomq)q
Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4. lstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos

ir

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir
mokslo ministro isakymais, Klaipedos miesto savivaldybes tqlybos priimtais sprendimais, Klaipedos
miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, K,laipedos miesto mero potvarkiais, kitais
teises aktais bei fstaigos nuostatais.
[staiga atlygintinai teikia vaikq i5laikymo Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo istaigose
paslaugas. Surinktas imokas uZ paslaugas Svietimo, socialines apsaugos ir kitose istaigose [staiga
naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir Klaipedos miesto savivaldybes nustatyta tvarka. lstaiga
turi nebiudZetiniq le5q, kurias sudaro fiziniq ir juridiniq asmenl+ pafama.
|staiga neturi kontroliuojamq arba asocijuotqjq subjektq; filialq ar kitq strukt[riniq vienetq.
Per tarpini ataskaitini laikotarpi apskaitiniq iverdiq keitimq ir esminiq klaidq taisymq nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA
[staigos apskaitos politika apra5yta 2014 m. metinio finansiniq ataskaitq rinkinio ai5kinamajame
raSte.

III. PASTABOS
1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansine verte.
2. Atsargq straipsnyje nurodyas medZiagq ir Zaliavq likutis.
3. I5ankstiniq apmokejimq straipsnyje nurodya i5ankstiniai apmokejimai 48,36 ir ateinandiq
laikotarpiq s4naudos 3,3 0.
4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos imokos uZ paslaugas 7330,22;
sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto 1223,00; sukauptos finansavimo pajamos 67452,84.
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 moketinos sumos 4109,56:.
"Berendsen Textile Service", UAB
"Elektrum Lietuva". UAB

163,65

AB LESTO

203,56

Akcine bendrove "KLAIPEDOS VANDUO"
Akcine bendrove "ZEMAITIJOS PIENAS"
Akcine bendrove Lietuvos pa5tas
Klaioedos universitetas
TAIKOS BOULINGAS, UAB
TEO LT, AB
UAB ''SANITEX''
Uldaroji akcine bendrove "KSETAS"
UZdaroji akcine bendrove "Molupis ir Ko"
Ui,daroji akcine bendrove " Samsonas"
UZdaroji akcine bendrove "Vigesta"

750,68

470,09
1??
24,78

r04,72
27,19
105,83

244,60
264,25
1.010,12
699,56

7. Su darbo santykiais susijusiq isipareigojimq straipsnyje nurodltas istaigos darbuotojams
moketinas atlyginimas bei su darbo uZmokesdiu susijusios imokos ir mokesdiai ui,2015 m. rugsejo
men.

8. Sukauptq moketinq sumrl straipsnyje nurodyas sukauptas atostogq rezervas

ir sukauptos

socialinio draudimo imokos.

9. Kitq trumpalaikiq isipareigojimq straipsnyje nufody.ti
paslaugas.

10. Pagrindines veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaidiuotos turto nuomos pajamos

ir paslaugq

pajamos 64096,01.
1 1. Grynasis pervirSis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5694,10.
12. [gyvendinant Nacionalinio euro ivedimo plano igyvendinimo priemoniq plan4, patvirtint4
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. gruodZio 4 d. nutarimuNr. 1173 ,,Ddl nacionalinio euro
ivedimo plano igyvendinimo priemoniq plano patvirtinimo" nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginis vienetas
buvo pakeistas i eurE. [staiga ataskaitini laikotarpi finansiniq ataskaitq duomenis pateike eurais.
Palyginamieji praejusio btaskaitinio laikotarpio duomenys, i5reik5ti litais, buvo perskaidiuoti i eurus
taikant neat5aukiamai nustatytq euro ir lito perskaidiavimo kurs4 ir apvalinant pagal Nacionalinio euro
ivedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.
13. Skirtumq, atsiradusiq apskaitos duomenis perskaidiuojant i eurus, suma 0,02 Eur pripaZinta
ankstesniq metq pervirSiu.
14. Skirtumq, susidariusiq del apskaitoje eurais uZregistruotq, bet apmokamq litais sumq
perskaidiavimo grynqjq eurq ir litq bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.
1223,00

Direktore

Armida Baltru5aitiene

BiudZetiniq istaigq centralizuotos
apskaitos skyriaus vedej a

Egle Jakutiene

