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BIUDZETO ATASKAITU AISKINAMASIS RASTAS
Siauliq vaikq globos namai "Saltinis" yra biudZetine istaiga, vykdo institucines globos ir
rlpybo s funkcij as, teikianti socialines paslaugas vaikams.
Adresas: Vytauto g.I82, Siauliai, Lietuvos Respublika.
Steigeja ir kontroliuojantis subjektas yra Socialine apsaugos ir darbo ministerija.
{staiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini anspaud4 bei atsiskaitom4sias
s4skaitas ,,Swedbank" AB banke.
BiudZeto vykdymo ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2013 metq IV ketvirdio paskutines
dienos duomenis.

|staiga, tvarkydama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka. Apskait4 tvarko naudojant kompiutering apskaitos program?,,Stekas", pritaikyt4 apskaitos
tvarkymui pagal V SAFAS reikalavimus.
fstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis
- su kalendoriniu ketvirdiu. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
1) valstybes funkcij4

2) program4
3) le5q Saltini
4) valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni.
Visos operacijos ir [kiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u didZiojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo. pastovumo, piniginio
mato, palyginimo principai.
|staigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius - 10. lstaigos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoj e patvirtinti 63. 5 etatiniai vienetai.
2013 metq IV ketvirti 7 grupese vidutini5kai gyveno 63 ugdytiniq, i5 jq 5 i5laikomi i5
savivaldybes leSq.
Gauti asignavimai panaudoti pagal paskirti.
fstaiga nevir5ijo transporto bei mobiliqjq telefonq i5laidq limito, reprezentaciniq i5laidq
neplanavo ir neturejo.
Siauliq vaikq globos namq "Saltinis" 2014 metq I ketvirdio pabaigai kreditinis
isiskolinimas i5 biudZeto lesq 11,9 t. Lt., iS jtt- 3,7 tukst.Lt- SoDrai, 4,1 - tfikst.Lt - uZ maitinim4
kitose istaigose, 0,2 tukst.Lt - uL medikamentus, 0,7 tukst.- uZ kvalifikacijos kelim4, 1,7 tflkst.Lt uZ komunalines paslaugas, 1,5 t[kst.Lt. - uZ kitas paslaugas. Debetinis isiskolinimas- 0,5 tlkst.Lt
i5 jq: 0,1 tfikst.Lt - nZ atidet4 seminar4, 0,4 t[kst.lt.- uZ komunalines paslaugas.
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