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BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015-01-09 Nr. F15-12
Plungė

Plungės vaikų globos namai yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota
Valstybinės įmonės Registrų centro Telšių filiale 1999 metų spalio 14 d., registro Nr.084972,
įstaigos kodas - 190989084.
2014 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 54 sąrašiniai darbuotojai. Buvo 5 globotinių
šeimynos, kuriose gyveno 58 vaikai.
Plungės vaikų globos namai vykdo socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo
programą – kodas 04.
Ataskaitinio laikotarpio 04 programos asignavimų planas, įskaitant patikslinimus yra
1624,5 tūkst. Lt, iš jų:
valstybės biudžeto tikslinė specialioji dotacija įstaigai išlaikyti – 828,0 tūkst. Lt;
savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 489,9 tūkst. Lt,
įstaigos gaunamos lėšos ir pajamos už nuomą - 305,6 tūkst. Lt,
Dotacija kultūros darbuotojams – 1,0 tūkst. Lt.
Gauta asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 1623272,95 Lt, iš jų: iš valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės dotacijos įstaigai išlaikyti – 828000,00 Lt, savarankiškoms savivaldybės
funkcijoms vykdyti – 489900,00 Lt, įstaigos gaunamų lėšų ir pajamų už nuomą – 304372,95 Lt ir
dotacijos kultūros darbuotojams – 1000,00 Lt.
Kasinių išlaidų per ataskaitinį laikotarpį patirta tiek pat, kiek ir gauta asignavimų, t.y.
1623272,95 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje piniginių
lėšų likučio nebuvo.
Formoje Nr.1. pateikta pajamų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose
įstaigose įmokų į biudžetą ir panaudojimo ataskaita. Per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų už

išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose ir įmokėta į biudžetą – 306740,09 Lt. Iš biudžeto per
ataskaitinį laikotarpį gauta 304372,95 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje negautų asignavimų
liko 2367,14 Lt
Formoje Nr. 2. pateikta Plungės vaikų globos namų gautų ir panaudotų asignavimų
ataskaita. Pažymėtina tai, kad visos gautos biudžeto lėšos yra panaudotos.
Formoje Nr. 4. pateikta mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Mokėtinų sumų likutis
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 32604,33 Lt. Iš jų:
Kreditorių pavadinimas
Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas
2.1.2.1.1.1
2.2.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.5.
2.2.1.1.1.20.
iš jų: šildymas
elektra
vanduo
Iš viso:

Iš viso

21373,60
21373,60
10444,35
8900,95
1543,40
61,17
61,17
725,21
0,00
725,21
0,00
32604,33

savaran.
funkc.

21373,60
21373,60
8900,95
8900,95

valstyb.
funkc.

mokinio Biudžetinės
krepšelis įstaigos
pajamos
0,00

0,00

0,00

1543,40
Maisto produktų tiekėjai 12 mėn.
1543,40 Plungės lopšelis-darželis "Pasaka"
61,17
61,17 UAB "Žemaitijos paštas"
725,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

725,21 Energijos tiekimas, UAB
30274,55

0,00

0,00

2329,78

Garantuojame, kad biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų

formose pateikti

duomenys atitinka vaikų globos namuose vedamos buhalterinės apskaitos duomenis.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Genovaitė Ūsienė

Laimutė Vaičiulienė

