ŠIAULIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS „EŽERĖLIS“
DĖL BIUDŽETO SĄMATŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO 2016-12-31 ATASKAITŲ RINKINIO
PAAIŠKINIMO
Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“ - biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos
Respublikos biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto. Lopšelio - darželio „Ežerėlis „ adresas - Ežero g.70, Šiauliai. Įstaigos kodas - 290526190.
Lopšelio - darželio „Ežerėlis‘ pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinis ugdymas, kita švietimo
veiklos rūšis - priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Įstaigoje 2016 m. gruodžio 31 d.
patvirtinta - 38 etatai, darbuotojų skaičius - 41, sąrašinis vaikų skaičius - 166.
Programoms vykdyti 2016 m. patvirtinta sąmata - 418698,00 Eur. Ją sudaro: 195800,00 Eur
savivaldybės biudžeto lėšos, mokinio krepšelio lėšos - 137900,00 Eur, įmokos už paslaugas
švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose - 62000,00 Eur, savivaldybės lėšos (švietimo
įstaigų virtuvių remontas) - 2200,00 Eur, savivaldybės lėšos (mokyklų teritorijų tvėrimas) 14200,00 Eur, valstybės lėšos (kitos) -3078,00 Eur, praėjusių metų likutis - 3520,00 Eur.
Per 2016 metus, esant šiltam šildymo sezonui, susitaupė spec. programos 2.2.1.1.1.20
(komunalinės paslaugos) straipsnio lėšos - 380,00 Eur ,dėl darbuotojų nedarbingumo pažymų
susitaupė 2. 1.2.1.1.1 (socialinio draudimo įmokos) straipsnio lėšos - 535,35 Eur. Šios sutaupytos
lėšos buvo panaudotos vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d.
sprendimo Nr. T-133, 3 skyriaus 32 punktu, įsigyta būtiniausių atsargų ir sumokėta už suteiktas
paslaugas. Todėl biudžeto sąmatos vykdymo ataskaitose (Forma Nr. 2) 2016 m. gruodžio 31 d. yra
neženklūs nukrypimai tarp gautų ir panaudotų asignavimų:
- 2.1.2.1.1.1 str. (socialinio draudimo įmokos) - panaudoti asignavimai - 535,35 Eur
mažesni už gautus asignavimus;
- 2.1.2.1.1.1.07 str. (apranga ir patalynė) - panaudoti asignavimai - 5,45 Eur mažesni už
gautus asignavimus;
- 2.2.1.1.1.20 str. (komunalinės paslaugos) - panaudoti asignavimai - 380,0 Eur mažesni
už gautus asignavimus;
- 2.2.1.1.1.10 str. (kitos prekės) - panaudoti asignavimai - 506,78 Eur didesni už gautus
asignavimus;
- 2.2.1.1.1.30 str. (kitos paslaugos) - panaudoti asignavimai - 414,02 Eur didesni už
gautus asignavimus.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma F.4) 2016 m. gruodžio 31 d. mokėtinų sumų
likutis - 359,44 Eur, gautinų sumų - 9283,44 Eur. Kreditinio įsiskolinimo ilgesnio kaip 45 dienos
nėra.
Daugumą gautinų sumų likutį 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro tėvų įmokų priskaitymai už gruodžio
mėnesį (tėvai už vaiko išlaikymą įstaigoje įmokas moka iki sekančio mėnesio 20 dienos). Lėšų už
suteikiamas paslaugas (tėvų įmokos) į savivaldybės biudžetą per 2016 metus pravesta lėšų 64800,00 Eur. Tėvų įmokų 2016 metų pajamų planas neįvykdytas - 5200,00 Eur, dėl
padidėjusios metų pabaigai tėvų įmokų skolos , dėl mažesnio vaikadienių skaičiaus per metus (
mažiau vaikų lankė vasaros atostogų metu ). Biudžeto pajamų likutis metų pabaigai - 2800,00
Eur, įstaiga 2016-12-31 neturi mokėtinų sumų ilgesnių kaip 45 d., todėl šios lėšos bus panaudotos
sekančių metų pirmą ketvirtį.
2016 m. gruodžio 31 d. lėšų likutis įstaigos atsiskaitomosiose sąskaitose banke - 3902,47 Eur,
iš jų : tėvų įmokų - 439,53 Eur, kitos įstaigos lėšos - 40,97 Eur, labdaros - paramos lėšos - 3421,97

Eur (t. sk. 2 proc. parama nuo pajamų mokesčio - 2790,60 Eur).
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