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2017 METŲ III KETVIRČIO  IŠLAIDŲ  SĄMATOS  VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugsėjo 30 d.

 
Šiaulių  lopšelis-darželis  „Žilvitis“  –  biudžetinė  įstaiga,  finansuojama  iš  valstybės

biudžeto  ir  savivaldybės  biudžeto  lėšų.  2017  metų  asignavimų  planas  –  371,9  tūkst.  eurų.

Savivaldybės biudžeto lėšos (151 šaltinis) – 161,8 tūkst. eurų, Savivaldybės biudžeto lėšos (151

šaltinis, ilgalaikio turto įsigyjimui) – 7,3 tūkst. eurų, Savivaldybės biudžeto lėšos (153 šaltinis) –

48,4 tūkst. eurų. Valstybės biudžeto lėšos (141 šaltinis) – 103,4 tūkst. eurų. Iš jų:  73,1 tūkst. eurų –

ikimokyklinio ugdymo krepšelis ir 30,3 tūkst. eurų – priešmokyklinio ugdymo krepšelis. Valstybės

biudžeto lėšos (1436 šaltinis) – 2,2 tūkst. eurų; valstybės biudžeto lėšos (1435 šaltinis, PU) – 0,8

tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos (1435 šaltinis, IU) – 1,9 tūkst. eurų; spec. programos lėšos (33

šaltinis) -  45,4 tūkst. eurų; spec. programos lėšos (30 šaltinis) -  1,7 tūkst. eurų.

Per 2017 metų tris ketvirčius lopšelis-darželis gavo 285174,23 Eurų asignavimų. Iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšos – 116600 Eurų; savivaldybės biudžeto lėšų, darželio aptvėrimui – 7300

Eurų; biudžeto lėšų, vamzdyno ir santechninių mazgų atnaujinimui – 48131,61 euro; nemokamo

maitinimo  –  2742,62 euro;  valstybės  lėšų  – 76400 eurų  (54700 Eurų  -  ikimokyklinio  ugdymo

krepšelis, 20800 Eurų – priešmokyklinio ugdymo krepšelis, tame sk. sugrąžinta 1600 Eurų, nes nuo

rugsėjo 1 d. įstaigoje nebelieka priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1436 šaltinio 900 Eurų), –Spec.

programos lėšų – 32300 Eurų ir 1700 Eurų praeitų metų likučio. 

 Pedagoginių  darbuotojų  etatų  skaičius  įstaigoje  ataskaitinio  laikotarpio  pabaigoje

buvo 13,54 etato. Aplinkos – 16 etatų. Iš viso 29,54 etato. Dirbo 31 darbuotojas. 

Už  vaikų  išlaikymą  lopšelyje-darželyje  „Žilvitis“  iš  tėvų  per  2017  m.  III  ketvirtį

surinkta 5869,20 Eurų. Į savivaldybės biudžetą pervesta – 5670 Eurų. III ketvirčio įmokų surinkimo

planas  (10400 Eurų)  neįvykdytas.  Panaikinus priešmokyklinio ugdymo grupes, daugelis  vaikų

liepos mėn. išsibraukė iš darželio. Sumažėjo vaikų lankomumas, taip pat ir įmokos.

2017 metų  rugsėjo 1 d.  lopšelyje-darželyje  „Žilvitis“  tarifikuota  108 ugdytinių.  12

ugdytiniai yra atleisti 50% nuo užmokesčio už maitinimo paslaugas, 2 ugdytiniai – atleisti 100%
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nuo užmokesčio už maitinimo paslaugas, 1 ugdytinis – atleistas 100% nuo užmokesčio už išlaikymą

lopšelyje-darželyje.

Šiaulių  lopšelio-darželio  „Žilvitis“  AB  „Swedbank“  banko  sąskaitose  2017  metų

rugsėjo 30 d. nepanaudotos lėšos sudarė:  biudžeto lėšos – 380,74 Eurų; Valstybės lėšos – 410,63

Eurų; Spec. programos lėšos (33 šaltinis) – 64,09 Eurų. Tėvų įmokų nepervestas likutis – 269,61

Eurai.

Biudžeto lėšų (151 šaltinis)  nepanaudotų lėšų likutis  sudarė nepanaudotos lėšos už

komunalines  paslaugas.  Lėšos  buvo  sutaupytos,  nes  vasaros  laikotarpiu  vyko  vamzdyno  ir

santechnikos atnaujinimo darbai. Sumažėjo vaikų lankomumas, taip pat ir komunalinių paslaugų

sąnaudos. Asignavimai panaudoti neviršijant plano.

Valstybės  lėšų  (141 šaltinis,  ikimokyklinis  ugdymas)  liko  nepanaudotos  socialinio

draudimo įmokos (214,9 Euro) ir lėšos skirtos kvalifikacijos kėlimui (181,00 Euro) kurios susidarė,

dėl  įmokų  sumažėjimo  ir  neįvykusių  auklėtojų  kvalifikacijos  kėlimo  kursų. Priešmokyklinio

ugdymo lėšos panaudotos nenukrypstant nuo gautų asignavimų sąmatos.

Spec. programos lėšų (33 šaltinis) kasinės išlaidos neviršija patvirtintų asignavimų. 

Kitų lėšų (1435, 1436 šaltiniai) patvirtintus asignavimus panaudosime per IV ketvirtį.

Mokėtinų sumų įsiskolinimas 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė 6,2 tūkst. eurų. Lyginant

su 2017 m. II ketvirčiu (6,8 tūkst. Eurų)  įsiskolinimas sumažėjo 0,6 tūkst. eurų.

Kreditorių sąrašas, viso – 6229,41 Eur.

1. Mokėtinas darbo užmokestis  – 1327,08 Eur: biudžeto, valstybės ir spec. lėšų;

2.  Mokėtinas soc. draudimo mokestis (30,48%) – 255,64 Eur, biudžeto lėšos;

3. UAB „Šiaulių vandenys“ –  320,78 Eur biudžeto lėšos;

4. AB „Šiaulių energija“ – 81,98 Eur, biudžeto lėšos;

5. AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 46,19 Eur, biudžeto lėšos;

6. Telia Lietuva, AB – 31,57 Eur, biudžeto lėšos;

7. UAB „Argus“ – 70,08 Eur, biudžeto lėšos;

8. UAB „Sanitex“ (mityba) – 2876,61 Eur, spec. lėšos;

9. UAB „Sanitex“ (kt. prekės) – 276,90 Eur, spec. lėšos;

10.  IĮ „Rolimeda“ – 209,74 Eur, spec. lėšos;

11. UAB „Šiaurės banga“ – 99,40 Eur, spec. lėšos;

12. UAB „Koslita“ – 432,72 Eur, spec. lėšos;

13. UAB „ROKVESTA“ – 16,84 Eur, spec. lėšos;

14. UAB „Naftos dujos“ – 10,90 Eur, spec. lėšos;

15. UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ – 165,74 Eur, spec. lėšos;



16. UAB „Splius“ – 7,24 Eur, valstybės lėšos.

Debitorių sąrašas, viso – 4549,57 Eur.

1. Gautinos įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje – 4549,57 Eur.

Darbo  užmokesčio  1,3  tūkst.  eurų  ir  socialinio  draudimo  įmokų  0,3  tūkst.  eurų

susidaręs  įsiskolinimas  bus  padengtas  spalio  mėn.  UAB  „Sanitex“  („Mityba“,  33  šaltinis)

įsiskolinimas  lyginant  su  metų  pradžia,  sumažėjo  1,3  tūkst.  eurų.  Įsiskolinimą  sudaro  skola  už

maisto  produktus  per  rugsėjo  mėn.  Komunalinių  paslaugų   įsiskolinimą  (151  šaltinis)  sudaro

sąskaitos  už  rugsėjo  mėn.,  kurį  apmokėsime  iš  nepanaudoto  lėšų  likučio.   Išlaidos  „Kitoms

prekėms“ padidėjo dėl vykusio remonto darbų. Įsiskolinimas bus padengtas iš IV ketvirčiui skirtų

asignavimų. „Kitų paslaugų“ įsiskolinimą sudaro sąskaitos už einamąjį laikotarpį. 

Gautinų sumų įsiskolinimą (4,5 tūkst. eurų) 2017 m. III ketvirčio pabaigai sudaro tėvų

įmokos už vaikų išlaikymą rugsėjo mėn. Jos sumokomos spalio men. Lyginant su metų pradžia

įsiskolinimas padidėjo 0,1 tūkst. eurų. 

Direktorė                                                                                                          Rimutė Naudžiuvienė

Vyriausioji buhalterė                                                                                       Asta Norkuvienė


