
KLAIPEDOS LOPSELIS - DARZELIS ,,VERSME"

201s M. RUGSEJO 30 D. TARPINIO FTNANSINIU ATASKAITU RTNKINIO
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I. BENDROJI DALIS

Klaipedos lop5elis - darZelis (toliau - fstaiga) yra biudZetine istaiga, kurios savininkas -

Klaipedos miesto savivaldybe. fstaiga finansuojama i5 Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto. |staiga
iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas 190428845, adresas Kalnupes g. 6, Klaipeda.

fstaiga pagrindine veikla - ikimokyklinis ir prie5mokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10.

{staiga yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom4f 4 ir kitas s4skaitas Lietuvos
Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4. {staiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriagsybes 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 fstaigos nuostatais.

{staiga neturi kontroliuojamq arba asocijuotqjq subjektq; filialq ar kitq struktiiriniq vienetq.
Per tarpini ataskaitini laikotarpi apskaitiniq iverdiq keitimq ir esminiq klaidq taisymq nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

fstaigos apskaitos politika apra5yta 2014 m. metinio finansiniq ataskaitq rinkinio ai5kinamajame
ra5te.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansine
verte.

2. Atsargq straipsnyje nurodytas medZiagq ir Laliavq,406,73 likutis. .

3. I5ankstiniq apmokejimq straipsnyje nurodyta i5ankstiniai apmokejimai tiekejams 1063,06 ir
ateinandiq laikotarpiq s4naudos 93,88, sumos detalizuojamos 1 priede

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos uZ paslaugas 374,26 ir
sukauptos gautinos sumos 55997,93.

5. Finansavimo sumq straipsnyje nrirodyti gauto finansavimo likudiai. Finansavimo sumos ir jq
pokydiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede ,,Finansavimo sumos pagal Saltin!, tiksling paskirti ir jq
pokydiai per ataskaitin! laikotarp!."

6. Tiekejams mokdtinos sumos detalizuojamos 2 priede.
7. Su darbo santykiais susijusiq isipareigojimq straipsnyje nurodytas istaigos darbuotojams

moketinas atlyginimas bei su darbo uZmokesdiu susijusios imokos ir mokesdiai uL 2015 m. rugsejo
men.

8. Sukauptq moketinq sumq straipsnyje nurodytas sukauptas atostogq rezervas ir sukauptos
socialinio draudimo imokos.

9. Pagrindines veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaidiuotas mokestis uZ suteiktas paslaugas
247 t6.94.

10. Grynasis pervir5is ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 90,52.



ll. fgyvendinant Nacionalinio euro lvedimo plPg igyvendinimo.ql:t":niq plan4' patvirtintq

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 20llm.'gruodzio 4 d.._n-utarimu Nr. ll73 ,,Del nacionalinio euro

lvedimo plano lgyvenoini'oo piiemoniq-piuno"puwirtinimo" nuo 2015 m. sausio I d. piniginis vienetas

buvo pakeistas ! eur4. [staiga 
"3r.\.iiini 

iuil<oturpi nnunsiniq ataskaitq duomenis pateike eurais'

palyginamieji praejusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, isreikiti litais, buvo perskaidiuoti i eurus

taikant neatsaukiarllai nustatyt4 euro ir rito p'"rttuidiavirno kurs4 ir apvalinant pagal Nacionalinio euro

;.dil;i;;;iv f,iyriu* t.tuirt*;ume skirsnyje nustatyras apvalinimo taisvkles.

12. Skirtumq, atsiradusiq apst aito, iuo..nis perst aieiuojant i eurus, suma l'75 pripazinta

ankstesniq metq deficitu. . y..- -:^a-..^+.. r.ar ar
13. Skirtumq, susidariusiq del apskaitoje eurais uiregistruotq, bet apmokamq litais sumq

perskaidiavimo grynqlq eurq ir litq bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo'
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