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                                                 Kaunas 

Kauno lopšelio darželio ,,Varpelis“ pateiktą 2015 m. biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį 
sudaro šios formos: 
 
Nr.1 – įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita; 
Nr. 2 – biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita; 
Nr. 3 – finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita; 
Nr. 4 – mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. 
 

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. 
 

Savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas 2015 metų II ketvirčiui įskaitant 
patikslinimą 187,8 tūkst. EUR, gauta asignavimų II ketv. 165,8 tūkst. EUR, padaryta kasinių išlaidų 165,8 
tūkst. EUR. Nepanaudota planuotų asignavimų 3 tūkst. EUR. Programos sąmata įvykdyta, palyginus 
su kasinėmis išlaidomis 85 procentais. Asignavimų lėšos buvo taupomos ateinantiems ketvirčiams. 
 
Valstybės funkcijai vykdyti patvirtintas asignavimų planas 41,5 tūkst. EUR, gauta asignavimų 18,8 
tūkst. EUR, padaryta kasinių išlaidų 18,8 tūkst. EUR. Programos sąmata įvykdyta, palyginus planą su 
kasinėmis išlaidomis 45,3 procentų. Asignavimų lėšos buvo taupomos ateinantiems ketvirčiams 
 

2. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtina i įsipareigojimų ataskaita Nr. 3. 
Kauno lopšelis darželis ,,Varpelis“ šių įsipareigojimų neturi. 
 

3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma Nr. 4 
 

Kauno lopšelio darželio ,,Varpelis“ mokėtinų sumų įsiskolinimas tiekėjams ataskaitiniam laikotarpiui 
biudžeto lėšų už kitas prekes ir paslaugas : 
3.1. AB ,,Kauno energija“ – už šildymą 2,0 tūkst. EUR ; 
3.2. UAB ,,Swedbank lizingas“ – 0 tūkst. EUR; 
3.3. AB ,,TEO LT“ – už ryšio paslaugas – 0,1 tūkst.EUR; 
3.4. UAB ,,Lesto“ – už el. energijos perdavimą – 0,3 tūkst. EUR 
3.5. UAB ,,Energijos tiekimas“ – už el. energijos tiekimą – 0,2 tūkst. EUR 
3.6. UAB ,,Kauno vandenys“ – už vandens tiekimą – 0,3 tūkst. EUR 
3.7. UAB ,,KAUNO ŠVARA ” – 0,2 tūkst. EUR;  
 
Iš viso kreditorinio įsiskolinimo tiekėjams už kitas prekes ir paslaugas –9,8 tūkst. EUR. 
 
Kreditorinio įsiskolinimo tiekėjams už maisto prekes–6,6 tūkst. EUR.  
Įstaigos pajamų lėšos 

3.8 Įsiskolinimas darbuotojams už darbo užmokestį – 13,0 tūkst. EUR 
Įsiskolinimas VSDFR Kauno skyriui už soc. draudimo įmokas – 11,9 tūkst. EUR 
 

Viso mokėtinų sumų įsiskolinimo – 25,00 tūkst. EUR. (Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 16,9 tūkst. 
EUR.) 
 
 
 
 
Vyr. buhalterė                                                                Jūratė Draugelienė 

 

 



 


