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(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLINĘ PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
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Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Finansavimo sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Finansavimo
sumų

pergrupavimas

Neatlygintinai
gautas turtas

Perduota kitiems
viešojo

sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumų

sumažėjimas d ėl
jų perdavimo ne

viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumų

sumažėjimas d ėl
jų panaudojimo

savo veiklai

Finansavimo
sumų

sumažėjimas d ėl
turto pardavimo

Finansavimo
sumos (gautos),

išskyrus
neatlygintinai

gaut ą turt ą

Finansavimo
sumos

(grąžintos)

Per ataskaitin į laikotarp į

Finansavimo
sumų (gautin ų)

pasikeitimas

Finansavimo sum ų
likutis ataskaitinio

laikotarpio
pabaigoje

1 2 5 6 8 9 103 4 7 11 12 13

Iš valstyb ės biudžeto (išskyrus valstyb ės 

Sąjungos, užsienio valstybi ų ir tarptautini ų 

biudžeto asignavim ų dal į, gaut ą  iš Europos 

1.

organizacij ų):

4,100.48190,348.33189,489.164,959.65

  nepiniginiam turtui įsigyti1.1. 4,959.65 4,573.16 5,432.33 4,100.48

  kitoms išlaidoms kompensuoti1.2. 184,916.00 184,916.00

Iš savivaldyb ės biudžeto (išskyrus  

iš Europos S ąjungos, užsienio valstybi ų ir 

savivaldyb ės biudžeto asignavim ų  dal į, gaut ą  

2.

tarptautini ų organizacij ų):

249,083.27187,936.33180,312.14256,707.46

  nepiniginiam turtui įsigyti2.1. 255,887.23 3,795.69 815.41 11,940.62 248,557.71

  kitoms išlaidoms kompensuoti2.2. 820.23 176,516.45 -815.41 175,995.71 525.56

Iš Europos S ąjungos, užsienio valstybi ų ir 

dalis, kuri gaunama iš Europos S ąjungos, 

tarptautini ų organizacij ų (finansavimo sum ų 

neįskaitant finansvimo sum ų iš valstyb ės ar 

3.

savivaldyb ės biudžet ų ES projektams 

finansuoti):

226,606.834,869.47231,476.30

  nepiniginiam turtui įsigyti3.1. 231,476.30 4,869.47 226,606.83

  kitoms išlaidoms kompensuoti3.2.

Iš kit ų šaltini ų:4. 1,760.991,841.43484.493,117.93

  nepiniginiam turtui įsigyti4.1. 2,111.93 750.64 484.49 1,655.61 1,691.45

  kitoms išlaidoms kompensuoti4.2. 1,006.00 -750.64 185.82 69.54

Iš viso finansavimo sum ų:5. 481,551.57384,995.56484.49369,801.30496,261.34

Direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės parei Benjamina Karmazinienė

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Giedrė Mačiūnienė

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)
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190455536, Vytauto g. 58, LT-72255-Tauragė

Tauragės lopšelis - darželis Ąžuoliukas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

(Data)

18.10.17 Nr. 2018/3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Finansavimo šaltinis Finansavimo
sumos

(gautos)
Iš viso

Finansavimo
sumos

(gautinos)

Finansavimo
sumos

(gautinos)

Finansavimo
sumos

(gautos)
Iš viso

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laik otarpio pabaigoje

1 2 4 65=3+4 7 8=6+73

Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

1. 4,100.484,386.87 4,386.87 4,100.48

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš Europos 

Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2. 249,083.27251,833.96 251,833.96 249,083.27

biudžetų ES projektams finansuoti)

3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  (finansavimo sumų dalis, kuri 

gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės 

226,606.83228,217.01 228,217.01 226,606.83

Iš kitų šaltinių4. 1,760.991,901.15 1,901.15 1,760.99

Iš viso5. 481,551.57486,338.99 486,338.99 481,551.57

Direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas Benjamina Karmazinienė

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Giedrė Mačiūnienė

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

1



 

TAURAGĖS RAJONO LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ 
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 58, LT-72247 Tauragė. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 

registre, kodas 190455536. Tel. (8 446) 626 93, faks. (8 446) 626 92, el. p. azuoliukas58@gmail.com. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos                                                 2018-10-17 Nr.                                                   
Finansų skyriui                                        

 

 

 
2018 METŲ III-JO KETVIRČIO  

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Lopšelio darželio “Ąžuoliukas” tarpinėse finansinėse ataskaitose informacija pateikiama nuo 

ataskaitinių finansinių metų pirmo ketvirčio pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio 

dienos, kuri sutampa su kalendorinių metų antrojo ketvirčio pabaiga. Lopšelio darželio 

“Ąžuoliukas” ataskaitų rinkinio aiškinamąjį raštą sudaro bendroji dalis, apskaitos politika ir 

aiškinamojo rašto  pastabos.  

 

 

 

I. BENDROJI DALIS 
 
 

 
Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas: TAURAGĖS LOPŠELIS - DARŽELIS 

“ĄŽUOLIUKAS“ 

Viešojo sektoriaus subjekto kodas: 190455536 

Viešojo sektoriaus subjekto adresas: Vytauto g. 58, LT-72247  Tauragė. 

Lopšelis - darželis “Ąžuoliukas” yra registruota valstybės įmonėje Registrų centre, turi 

sąskaitas bankuose ir antspaudą su savo pavadinimu. Lopšelis-darželis “Ąžuoliukas” savo veikloje 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais,  

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro 

Pirmininko potvarkiais, švietimo ir mokslo sistemos ministro įsakymais, ir kitais teisės aktais.  

  

Tauragės lopšeliui - darželiui “Ąžuoliukas”  2002 m. sausio  mėn. 25 d. Tauragės rajono 

tarybos sprendimu Nr. 468 nuo 2002 metų  buvo suteiktas finansinis – ūkinis savarankiškumas. 

1998 m. sausio mėn. 9 d. darželis buvo įregistruotas Registrų centre. Registracijos pažymėjimo Nr. 

004963. Steigėjas - Tauragės rajono savivaldybės taryba. 



Darželio pagrindinė veiklos funkcija – ikimokyklinis  ugdymas.  Vaikų lopšelį - darželį     

2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. lankė 297 vaikai.  

Tauragės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“ neturi jokių kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. 

Tauragės lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ neturi filialų ir struktūrinių vienetų. 

Lopšelyje - darželyje 2018 m. rugsėjo mėn. 30 dieną dirbo 52 darbuotojai.  

            Lopšelis - darželis yra pačiame miesto centre, t.y. viena iš sąlygų kad vaikų skaičius turėtų 

būti stabilus, tad ir įstaigos veikla turėtų nenutrūkti, nebent  atsirastų kitos nenumatytos aplinkybės. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Tauragės lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“  buhalterinę apskaitą ir ataskaitas rengia 

vadovaudamasi LR buhalterinės apskaitos įstatymu ir LR viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais. Darželio  finansinės ataskaitos 

parengtos vadovaujantis VSAFAS ir savo apskaitos politikoje taiko kaupimo principą. 

Apskaitos politika  per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.  Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 

atitinka aukščiau išvardintų teisės aktų nuostatas. Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja  

VSAFAS nuostatoms.  

Vadovaujantis 2009 m. birželio mėn. 10 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 564 ir 2005 m. rugsėjo 

mėn. 21 d. Tauragės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-227 „Dėl ilgalaikio materialiojo 

turto nusidėvėjimo amortizacijos ekonominių normatyvų taikymo tvarkos“ nuo 2010 m. sausio mėn. 

1 d. taikomi nauji nusidėvėjimo normatyvai. 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 

paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio Tauragės lopšelis - darželis “Ąžuoliukas” neturėjo. 

 Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo. 

       Biudžetinės įstaigos finansinės būklės ataskaitoje ILGALAIKIS TURTAS paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 484.882,46 Eur.  

          Nematerialus turtas sudaro 0 Eur. Balansinė vertė palyginti su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu nesikeitė. 

            Ilgalaikis materialusis turtas sudaro 484.882,46 Eur , iš jo:  

 Pastatai sudaro 438.592,46 Eur. Balansinė vertė palyginti su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu sumažėjo 6.919,04  Eur dėl sukaupto nusidėvėjimo ir perkeltų infrastruktūros statinių 

(takų) į Infrastruktūros ir kitų statinių grupę. 

  Infrastruktūros ir kiti statiniai sudaro 17.314,83 Eur. Balansinė vertė palyginti su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 984,38 Eur dėl perkeltų infrastruktūros statinių (takų) iš pastatų 

grupės. 



  Mašinos ir įrenginiai sudaro 8.523,96 Eur. Balansinė vertė palyginti su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1.295,68  Eur dėl sukaupto nusidėvėjimo. 

 Baldai ir biuro įranga sudaro 8.300,05 Eur. Balansinė vertė palyginti su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 3.581,55 Eur dėl sukaupto nusidėvėjimo. 

 Kitas ilgalaikis turtas  sudaro 12.151,16 Eur. Balansinė vertė palyginti su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 708,43  Eur. dėl įsigytos stoginės. 

  Biudžetinės įstaigos finansinės būklės ataskaitoje TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 122.260,87 Eur. Tame tarpe: 

 atsargos sudaro 454,84 Eur, 

           išankstiniai apmokėjimai – 98,02 Eur, 

  per vienerius metus gautinos sumos – 119.396,28 Eur. Iš jų :  

  gautinos finansavimo sumos – 0,00 Eur – gautini pinigai pagal pateiktą mokėjimo paraišką,  

 gautinos sumos  - 11.214,70 Eur  – tai tėvų įmokos už vaikų darželio lankymą, bei įmokos 

už salės nuomą, 

   sukauptos gautinos sumos - 107.288,52 Eur, 

   kitos gautinos sumos -  893,06 Eur. 

   pinigai ir pinigų ekvivalentai yra  2.311,73 Eur. 

 Biudžetinės įstaigos finansinės būklės ataskaitoje FINANSAVIMO SUMOS paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 481.551,57 Eur. 

 iš valstybės biudžeto – 4.100,48 Eur, 

 iš savivaldybės biudžeto - 249.083,27 Eur, 

 iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 226.606,83 Eur, 

 iš kitų   šaltinių – 1.760,99 Eur. 

 Biudžetinės įstaigos finansinės būklės ataskaitoje ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 93.961,30 Eur. Tame tarpe: 

 trumpalaikiai įsipareigojimai 93.961,30 Eur. Iš jų: 

 mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus – 0,00 Eur, 

 tiekėjams mokėtinos sumos – 15.060,59 Eur. Tai priskaičiuotos tiekėjams mokėtinos sumos 

už suteiktas paslaugas. Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu tiekėjams mokėtinos sumos 

padidėjo 13.987,36 Eur, 

 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 38.714,96 Eur. Tai mokėtinas darbo užmokestis, 

socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis. 

 sukauptos mokėtinos sumos – 40.181,16 Eur, iš jų 40.181,16 Eur - apskaičiuotas atostogų 

rezervas.  
kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4,59 Eur.   

 

  

 Biudžetinės įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 

sudaro 493.078,31 Eur. Tame tarpe: 

 finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 212.586,86 Eur, 

finansavimo pajamos iš savivaldybių  biudžetų – 208.096,94 Eur, 



 iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 4.869,47 Eur, 

` iš kitų finansavimo šaltinių – 1.841,43 Eur. 

 

 Biudžetinės įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 
sudaro 489.276,22 Eur. Tame tarpe: 

 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 364.680,32 Eur, 

 nusidėvėjimo ir amortizacijos – 13.839,90 Eur. 

 komunalinių paslaugų ir ryšių – 15.065,38 Eur,  

 komandiruočių – 97,89 Eur, 

 kvalifikacijos kėlimo – 1.452,25 Eur,  

 paprastojo remonto ir eksploatavimo – 12.347,00 Eur, 

 sunaudotų ir panaudotų atsargų savikaina – 18.542,49 Eur,  

 kitų paslaugų  –  63.250,99 Eur. 

  

  Kartu su finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitomis, atsižvelgdami į VSAFAS 

23 „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimus, teikiame finansavimo sumų detalizavimą 

pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 priede pateiktą formą (pridedama).  

 

 

 

 

 

  

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

laikinai einanti direktoriaus pareigas   Benjamina Karmazinienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giedrė Mačiūnienė, tel. 8 446 626 92, el. p. azuoliuka@gmail.com 



 

TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ 
 

Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 58, LT-72247 Tauragė. Tel. (8 446) 626 93, faks. (8 446) 626 92,  

el. p. azuoliukas58@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190455536 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tauragės rajono savivaldybės                                                                           2018-10-17     Nr. 

Finansų skyriui  

 

 

 

 

DĖL 2018 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 
 

 
 

2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 
 
1. Aiškinamasis raštas  4 lapai, 1 egz. 

2. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai, 1 egz. 

3. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas, 1 egz. 

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai pagal ataskaitinį laikotarpį 

ataskaita, 2 lapas, 1 egz. 

5. Finansavimo sumų likučių ketvirtinė ataskaita, 1 lapas, 1 egz. 

 

Iš viso 10 lapų. 

 

 

 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                            Benjamina Karmazinienė 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giedrė Mačiūnienė, tel. 8 446 626 92, el. p. azuoliuka@gmail.com 



190455536, Vytauto g. 58, LT-72255-Tauragė

Tauragės lopšelis - darželis Ąžuoliukas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

(Data)

18.10.17 Nr. 2018/3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutin ė

ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutin ė
praėjusio

ataskaitinio
laikotarpio diena

ILGALAIKIS TURTAS 484,882.46 496,402.78A.

  Nematerialusis turtasI.

    Plėtros darbaiI.1

    Programinė įranga ir jos licencijosI.2

    Kitas nematerialus turtasI.3

    Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimaiI.4

    PrestižasI.5

  Ilgalaikis materialusis turtasII. 484,882.46 496,402.78

    ŽemėII.1

    PastataiII.2 438,592.46 445,511.50

    Infrastruktūros ir kiti statiniaiII.3 17,314.83 16,330.45

    Nekilnojamosios kultūros vertybėsII.4

    Mašinos ir įrengimaiII.5 8,523.96 9,819.64

    Transporto priemonėsII.6

     Kilnojamosios kultūros vertybėsII.7

    Baldai ir biuro įrangaII.8 8,300.05 11,881.60

    Kitas ilgalaikis materialusis turtasII.9 12,151.16 12,859.59

    Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimaiII.10

  Ilgalaikis finansinis turtasIII.

  Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtasIV.

BIOLOGINIS TURTASB.

TRUMPALAIKIS TURTAS 122,260.87 68,762.91C.

  AtsargosI. 454.84 199.65

    Strateginės ir neliečiamosios atsargosI.1

    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriusI.2 255.19

    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartysI.3

    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)I.4 199.65 199.65

    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduotiI.5

  Išankstiniai apmokėjimaiII. 98.02 481.00

  Per vienerius metus gautinos sumosIII. 119,396.28 66,947.41

    Gautinos trumpalaikės finansinės sumosIII.1

    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokosIII.2

    Gautinos finansavimo sumosIII.3

    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugasIII.4 11,214.70 8,731.14

    Sukauptos gautinos sumosIII.5 107,288.52 57,877.04

    Kitos gautinos sumosIII.6 893.06 339.23

  Trumpalaikės investicijosIV.

  Pinigai ir pinigų ekvivalentaiV. 2,311.73 1,134.85

IŠ VISO TURTO: 607,143.33 565,165.69

1



Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutin ė

ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutin ė
praėjusio

ataskaitinio
laikotarpio diena

FINANSAVIMO SUMOS 481,551.57 496,261.34D.

  Iš valstybės biudžetoI. 4,100.48 4,959.65

  Iš savivaldybės biudžetoII. 249,083.27 256,707.46

  Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIII. 226,606.83 231,476.30

  Iš kitų šaltiniųIV. 1,760.99 3,117.93

ĮSIPAREIGOJIMAI 93,961.30 41,258.98E.

  Ilgalaikiai įsipareigojimaiI.

    Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiI.1

    Ilgalaikiai atidėjiniaiI.2

    Kiti ilgalaikiai įsipareigojimaiI.3

  Trumpalaikiai įsipareigojimaiII. 93,961.30 41,258.98

    Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiII.1

    Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalisII.2

    Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiII.3

    Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosII.4

    Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąII.5

    Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondusII.6

      Grąžintinos finansavimo sumosII.6.1

      Kitos mokėtinos sumos biudžetuiII.6.2

    Mokėtinos socialinės išmokosII.7

    Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosII.8

    Tiekėjams mokėtinos sumosII.9 15,060.59 1,073.23

    Su darbo santykiais susiję įsipareigojimaiII.10 38,714.96

    Sukauptos mokėtinos sumosII.11 40,181.16 40,181.16

    Kiti trumpalaikiai įsipareigojimaiII.12 4.59 4.59

GRYNASIS TURTAS 31,630.46 27,645.37F.

  Dalininkų kapitalasI.

  RezervaiII.

    Tikrosios vertės rezervasII.1

    Kiti rezervaiII.2

  Nuosavybės metodo įtakaIII.

  Sukauptas perviršis ar deficitasIV. 31,630.46 27,645.37

    Einamųjų metų perviršis ar deficitasIV.1 3,985.09 (777.31)

    Ankstesnių metų perviršis ar deficitasIV.2 27,645.37 28,422.68

MAŽUMOS DALISG.

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE 607,143.33 565,165.69

Direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės parei Benjamina Karmazinienė

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Giedrė Mačiūnienė

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)
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Tauragės lopšelis - darželis Ąžuoliukas

190455536, Vytauto g. 58, LT-72255-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

(Data)

18.10.17 Nr. 2018/3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 493,078.31 420,944.68A.

  FINANSAVIMO PAJAMOSI. 427,394.70 356,488.47

    Iš valstybės biudžetoI.1. 212,586.86 183,017.43

    Iš savivaldybių biudžetųI.2. 208,096.94 168,104.26

    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšųI.3. 4,869.47 4,878.58

    Iš kitų finansavimo šaltiniųI.4. 1,841.43 488.20

  MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSII.

  PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOSIII. 65,683.61 64,456.21

    Pagrindinės veiklos kitos pajamosIII.1. 65,683.61 64,456.21

    Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaIII.2.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 489,276.22 414,980.20B.

  DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMOI. 364,680.32 308,784.76

  NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOSII. 13,839.90 13,445.74

  KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲIII. 15,065.38 14,071.29

  KOMANDIRUOČIŲIV. 97.89 22.46

  TRANSPORTOV.

  KVALIFIKACIJOS KĖLIMOVI. 1,452.25 1,396.29

  PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMOVII. 12,347.00 4,282.93

  NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲVIII.

  SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINAIX. 18,542.49 11,795.91

  SOCIALINIŲ IŠMOKŲX.

  NUOMOSXI.

  FINANSAVIMOXII.

  KITŲ PASLAUGŲXIII. 63,250.99 61,180.82

  KITOSXIV.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 3,802.09 5,964.48C.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS 183.00 30.00D.

  KITOS VEIKLOS PAJAMOSI. 183.00 30.00

  PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSII.

  KITOS VEIKLOS SĄNAUDOSIII.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATASE.

ĮTAKA

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO F.

PELNO MOKESTISG.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB ĖS METODO ĮTAKĄ 3,985.09 5,994.48H.

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKAI.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 3,985.09 5,994.48J.

  TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUII.

  TENKANTIS MAŽUMOS DALIAIII.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės parei Benjamina Karmazinienė

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Giedrė Mačiūnienė

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)
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