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I. BENDROJI DALIS 

Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka „ įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 
registre 1994 m. spalio 19 d., įstaigos registravimo Nr. 052461, kodas 190278580, kontroliuojantis subjektas 
- Kretingos rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla- ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10. 

Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka „ finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės, 
Kretingos rajono savivaldybės biudžetų. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lopšelyje-darželyje dirbo 33 darbuotojai. 

Lopšelio-darželio ketvirtinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.lK-452 patvirtintomis valstybės 
ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo 
taisyklėmis. 

II. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI 

2016 metų II ketvirčio asignavimų planas yra 138200 eurai. 

Mokinio krepšelis 56900 eurai. 

Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms 62800 eurai. 

Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms 18500 eurai. 

Likutis banko sąskaitose 2016 m. birželio 30 d.-0 eurai. 

III. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS 

Mokinio krepšelio lėšos (K): 

Sąmatos vykdymui pagal asignavimų planą 2016-06-30 numatyta 56900 eurai, gauta 
56755 eurų, panaudota 56755 eurų, likutis banko sąskaitoje- 0 eurų. 

Darbo užmokesčiui gauta 42500 eurų, panaudota 42488,21 eurų, liko 11,79 eurų. 

Socialinio draudimo įmokoms gauta 14000 eurų, panaudota 14000 eurų, liko 0 eurų. 

Kvalifikacijos išlaidoms gauta 155 eurų, panaudota 155,79 eurų, viršyta 0,79 euo. 

Informacinėms technologijoms gauta 100 eurų, panaudota 1111 eurų, viršyta 11 eurų. 



Viso mokinio krepšelio likutis banke 0 eurai. 

Biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti(B): 

Sąmatos vykdymui pagal asignavimų planą 2016-06-30 numatyta 62800 eurų, gauta 
62594 eurų, panaudota 62594 eurų, likutis banko sąskaitoje- 0 eurų. 

Darbo užmokesčiui gauta 37900 eurų, panaudota 37899,30 eurų, liko 0,70 eurų. 

Socialinio draudimo įmokų gauta 11900 eurų, panaudota 11900 eurų, liko 0 eurų. 

Ryšių paslaugoms gauta 154 eurų, panaudota 153,85 eurų, liko 0,15 eurų. 

Kitoms prekėms gauta 1000 eurų, panaudota 1000,89 eurų, viršijo 0,89 eurų. 

Komunalinėms paslaugoms gauta 8400 eurų, panaudota 8400,37 eurų, viršijo 0,37 eurų. 

Kitoms paslaugoms gauta 3200 eurų, panaudota3206 eurų, viršijo 6,00 eurų. 

Transporto išlaidoms gauta 40,00 eurų, panaudota 33,59 eurų, liko 6,41 euro. 

Biudžeto lėšų bankinis likutis 0 eurų. 

Įstaigos pajamų, skirtų veiklos išlaidoms, lėšos (S): 

Sąmatos vykdymui pagal asignavimų planą 2016-06-30 numatyta 18500 eurų, gauta 
18500 eurų, panaudota 18500 eurų, likutis banko sąskaitoje- 0 eurų. 

Mitybos išlaidoms numatyta 14500 eurų, gauta 14500 eurų, panaudota 14500 eurų, liko 

IV. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA. 

Mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 940 eurai, iš jų: 

- biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 940 eurų ( komunalinės išlaidos - 43 eurai, 
kvalifikacijos išlaidos -30 eurų, kitos paslaugos - 867 eurų ( i š j ų apsaugai 663 eu rų ) . 

- Mokinio krepšelio lėšos 22 eurai. 

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 3028 eurus, iš jų : 

lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 174 eurus ( komunalinės išlaidos ) 
- įstaigos pajamų, skirtų veiklos išlaidoms, lėšos (S) 799 eurai ( m i t y b a ) , tėvų įnašai 2055 eurai. 

0 eurų. 

Įstaigos pajamų , skirtų veiklos išlaidoms bankinis lėšų likutis 0 eurų. 

Direktorė Zita Domarkienė 

Vyr. buhalteris 


