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Šiauliai
Šiaulių lopšelio darželio „Kregždutė“ 2017 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos
vykdymo ataskaitoje

asignavimų planas iš savivaldybės biudžeto lėšų sudarė 45200Eur ,

moksleivio krepšelio iš valstybės biudžeto lėšų asignavimų planas sudarė 29600Eur, iš jų
ikimokyklinio krepšelio 25200Eur ir priešmokyklinio 4400Eur, spec. programų asignavimų planas
sudarė 15700Eur. Praėjusių metų istaigos pajamų lėšos (30 Priemonė) 6340Eur.
2017 m. kovo 31 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ gauti asignavimai iš
savivaldybės biudžeto lėšų sudarė 44600Eur , iš valstybės biudžeto gauti asignavimai 27700Eur, iš
jų ikimokyklinio krepšelio 24300Eur ir priešmokyklinio 3400Eur, spec. programų gauti
asignavimai sudarė 5500Eur. Ir 30 priemonės gauti asignavimai 6340Eur.
2017 m. kovo 31 d. iš valstybės biudžeto gautų asignavimų likutis 517,47Eur.
Ikimokyklinio krepšelio gautų asignavimų likutis 36,60Eur, priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšų
likutis 480,87Eur.
2017 m. kovo 31d. iš savivaldybės biudžeto gautų asignavimų likutis -515,53Eur.
Nepanaudotų asignavimų likutį sudarė asignavimai darbo užmokesčiui – 158,50Eur;
Socialiniam draudimui – 107,40Eur; ryšių paslaugoms- 57,71Eur ir kitoms
paslaugoms- 191,92Eur.
2017 m. kovo 31 d. spec. programų gautų asignavimų likutis 2905,93Eur. Likutį
sudarė nepanaudotos lėšos prekėms ir kitoms paslaugoms.
2017 m. kovo 31 d. Šiaulių lopšelį-darželį „Kregždutė“ lankė 23 vaikai, atleisti nuo
mokesčio 50 % ir 2 vaikai atleisti nuo mokesčių už išlaikymą įstaigoje – 100 %.
2017 m. kovo 31 d. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje, likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje 10601,43Eur. Įsiskolinimą sudaro : Darbo užmokesčio asignavimų –
1011,31Eur( socialinis draudimas iš darbuotojo lėšų-665,83Eur; gyventojų pajamų mokestis345,48Eur);socialinio draudimo – 275,53Eur; Mitybos – 4123,61Eur;ryšių paslaugų-14,02Eur;kitų
prekių-475,00Eur; kvalifikacijos kėlimo – 202,40Eur;

Komunalinių paslaugų – 4101,22Eur

(šildymas – 3231,23Eur, elektra –549,55Eur, vanduo –278,89Eur; šiukšlių išvežimas-41,60Eur ), ir
kitų paslaugų – 398,29Eur.
Debitorių –kreditorių sąrašas pridedamas.

Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ gautinos sumos 7775,09Eur, gautinos įmokos už
vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose.
2017 m. kovo 31 d. gauta įmokų už teikiamas paslaugas- 15227,94Eur. Pervesta į
savivaldybės biudžetą-14600Eur. I- ojo ketvirčio įmokų planas(15700) neįvykdytas 1100Eur.
Per I-ąjį ketvirtį gauta maisto tiekėjų paramos- 461,58Eur.

Direktorė
Švietimo centro vyresn. buhalterė

Nijolė Gudžiūnienė
Gražina Markauskienė

