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[BENDROJI DALIS
LDuumenys apie suio sektoriaus subjektų parengusi biudžetu išlaidų sąmatas vykdymo
atusluitą.

Moletu vaikų savarankisko gyt-eninio namai (toliau . Įstaiga) ym biud;etiue istaiga,
tiuansuoiama is Lietuv os Respublikos valstybes ii Molėtų savivaldybes biudžetų, kodas 190935737

Adresas: sinilgų g. 4, Mnlelai, Lietuvos Respublika.
Steigoia ir ktmtrolluolantis subjektas , a Molėlų iayttno savivaldybe.
Pagrindine veikla ..Ktla aeinnai—me globos veikla". lie pagiindines veiklos istaiga

užsiima paslaugų svietimo. soeiali apsaugos ir kitose ]staigose pardavimu.

a apie tl7 programos t.y. sat liuės atski
dų sąmatas vykdymu ataskaitų (10.04 m.m.).

št programa yra ftnansuaiama is LR valstybes biudžeto ir Molėtų saw'xaldybes

ies mažinimo programas biudželo

biud>etu
is valstybes biudželu 2018 metų ir ketviteiui buvo skirta 133800 Eurų. Per ataskuiuni

laikotarpi gautu ir pauaudota asigiavimų sekami ':
1 Pagal sąmata darbo užmokesčiui ak a 102600 Eurų šiam straipsniui vykdyti gauta

asignavimų 102600 Eurų Kasines islaido kutos ligos panaudotos pilnai.
2. pagal samata priskaitymas soc. draudimų kina 31300 Eurų, gauta , 31200 Eurų.. asiues

islaidos , 11200 Furų. Skinas lcšos panaudotos pilnai.ls savivaldybes biudžetu 2015 me ili ketvirčiui buvo skirta 277500 Eurų. Per
ataskaitinį laikomrui gauta ii panuudntnasignavimų sekančiai:

1. pagal samata iLlrbo užmokesčiui skirtu 155100 Eurų stam straipsniui vykdyti gauta
asignavimų 1 18133 Lur x4 e Kasines islaidos , 113133 Euimb
patiaudotos nepilnai, kadangi už rugsejo menosi pviskalčiunlasDu . mokamas iki spalio 08
d.

2 Pagal samata uttskaitymas meili-audiniui kinaSUBOOEurų. Gautae 3785113nni37otKasiri 'dos , 37351 Ellv 37 el.. skirtos lcšos panaudotus nepilnai. kadangi pn'skattymai
soc. dluudimui už rugsejo menesi yra sumokami iki sekančio man. 15 d .
Pagal samata mitybai s “na zenito Eutų. šiam straipsniui v)kdy\l gauta asimaviutų 25733Eur 72 et,. Kasincs . idos , zom ].:ur 72 ct .. Ataskaitiu' laikotarpio pabaigai liko
nepanaudotų finansavimo. kadangi už rugsejo menesio mat nima saskaitos yra lšrašomusmenesiui pasibaigus, o apmokamas sekančiomenesio pirmomis dienomis.

4. pagal samata medikamentams skirta lsoti Furų. šiam straipsniui vykdyti gauta astgnat imų1104 Eur % el.. Kusin išlaidos , 1104 Eur % et,. Skirtas finansavimas panaudotasnepilnai, kadangi sumazejo vaikų sergamumas () li saskaitos už rugsėjo mėnesįapmokamos piimomis sekančio menesio dienomis.
5. pagal sąmmų unnsporto tšI 'kyxllui skirta 3200 Eurų. Gautae 2125 Eur 52 (;\.. kasinesišlaidos , zlza Fur 52 CL. Kadangi uz (slgytus degalus rugsejo menesi saskaita ist —

pasibaigusmenėsiuį todel ir liko nepanaudota skino nuansnviutu



0. Pagal sąmxuę aprangai ir paialynoi buvo skina 1500 Euių. Gaumf2951 tai 95 o kasinos
' ' 2951 uur 95 ar šinan straipsni ui skirtos lešos panaudotos no pilnai, kadangi
sumaž o vaikų ska'čiu o pasakojo liko nepanaudoro finansavimo.

7. Pagal sųmalamaterialioji» tuno paprastojo remonto islaidoms si kelvini nebuvo skirm
finansavimo.

:; Pagal sąmalą kvalifikacijos kėlimui buvo skina 500 Eurų. Gauto * 493 Eur ėl) ct.. kasinės
islaidos *m FŽur 60 ct.. Skim asignavrmai panaudoti nepilnai. kadangi nebuvo tinkamų
kvalinkaoiios kelimlli mokymų.

9. pagal samaų, informacinių technologijų paakių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 700 purų.
Gauta 33 Eur 50 ct., kasinos islaidos * ss Eur 50 ct.. Pcr ataskaitinį laikotarpi nebuvo
poreiklų “io straipsnio prokių ir paslaugų įsigijimui, lodcl liko dalis nepunaudoto
flnansavimo.

10. Pagal samata ūkinio in nloria
asignavimų * 3300 kur. Kasino
%.

l |. Pag' ųmnta knų prekių ir p- laugų isigiiimui buvo skirm 19500 Eurų. Gauta asignavimų *
175 Eur 90 or,. Kasino aidos * 17505 Eur 90 ct.. Kadangi už paslaugas suroikras pai
lugsejo mėnesi dalis saskaita israsomospast aiaus monosiui, todel ir liko dalis ncpmmudoto
lillansavlmo

lz. Pagal samata darbdavių socialinei paramai pinigais huvo skim 400 Eurų, Gauta asignavimų
* 400 Eurų. Kasmos islaidos * 400 Eurų. Skinos los-os pannudoxos pilnai.

' igijimu išlnidoms buve skina 3300 Eurų Gauni
aldos sudaro" 3300 Eur. Skinos lėšos panaudotos 100

Dirokioriaus pavadumoja socialiniam darbui ,ŽK; */Žydrūne Vaidachm nė

buhalterė » Gun—\gg“ Jollmla waenienė


