ŠIAULIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS „EŽERĖLIS“

DĖL BIUDŽETO SĄMATŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO 2016-03-31 BALANSO PAAIŠKINIMO

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“ - biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos
Respublikos biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto. Lopšelio - darželio adresas - Ežero g.70,
Šiauliai. Įstaigos kodas - 290526190.
Lopšelio - darželio „Ežerėlis‘ pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinis ugdymas, kita švietimo
veiklos rūšis - priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Programoms vykdyti 2016 m. patvirtinta
sąmata - 363,3 tūkst. Eur . Ją sudaro : 185,8 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, mokinio krepšelio
lėšos - 123,5 tūkst. Eur, įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose -54,00
tūkst.Eur . Praėjusių metų likutis - 3,5 tūkst. Eur.
Įstaigoje 2016 m. kovo 31 d. patvirtinta - 34,93 etatai, darbuotojų skaičius - 37.
Per 2016 m. I ketvirtį gauta lėšų - 93,5 tūkst. Eur. Iš jų : - 46,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto
lėšos, mokinio krepšelio lėšos -30,5 tūkst. Eur , spec. lėšos - 13,5 tūkst. Eur praėjusių metų likutis - 3,5
tūkst .Eur,
Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaitose ( Forma Nr. 2 ) 2016 m. kovo 31 d., nėra nukrypimų tarp
gautų asignavimų ir panaudotų .
Formoje F. 4 - Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje 2016 m. kovo 31 d. mokėtinų sumų likutis 3,1 tūkst. Eur, gautinų sumų - 9,2 tūkst. Eur. Jas sudaro:
Nr.
1.
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Pavadinimas
AB „Šiaulių energija“
TEO , Lt
UAB „Tele-2“
AB „Senoji eglė“
UAB „Vigesta“
UAB „Vilguva“
VSDFV Šiaulių sk.
AB „ Energijos skirstymo
operatorius „
Elektros tiekimas, UAB
UAB „ Šiaulių vandenys“
UAB „ Šiaulių vandenys“
( lietaus nuotekos)
UAB „Apsaugos komanda“
Šiaulių m. švietimo centras
Tėvų įmokos
Viso:

Mokėtinos
sumos, Eur
2841
44
1
45

37
21
24
84
3097

Šildymo lėšos panaudotos pagal patvirtintą sąmatą.

Gautinos sumos,
Eur

146
99
362
47
26

8500
9180

Ketvirčio pabaigai padidėjo gautinų sumų likutis - 0,5 tūkst. Eur. Išmokėjus atostoginius už 04-05
mėn. atliktas dalinis apmokėjimas VSDFV Šiaulių skyriui 30,98 proc.
Lėšų už suteikiamas paslaugas ( tėvų įmokos) į savivaldybės biudžetą per 2016 m. I ketvirtį
pravesta -15,2 tūkst. Eur. 2016 m. I ketvirčio pajamų planas (tėvų įmokų) įvykdytas - 0,1 tūkst. Eur.
2016 m. kovo 31 d. lėšų likutis įstaigos atsiskaitomosiose sąskaitose banke - 6,5tūkst. Eur.,
iš jų : savivaldybės biudžeto lėšos - 1,4 tūkst. Eur, mokinio krepšelio lėšos - 1,3 tūkst. Eur , spec.lėšos 0,4 tūkst. Eur, tėvų įmokų - 0,4 tūkst Eur , vaiko išlaikymo įstaigoje lėšos -1,1 tūkst.Eur, praėjusių metų
lėšos - 0,2 tūkst . Eur, labdaros lėšos -1,7 tūkst. Eur ( t.sk. 2 proc. parama nuo pajamų mokesčio - 1,5
tūkst. Eur).
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