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AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. FA-84 

 

                Gimnazijos 2017 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K- 465 

„ Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto 

vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Žin., 2009 01 10, Nr. 3-60; 2012 12 

31, Nr. 155-8029; 2013 12 12, Nr. 127-6496). 

                 2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios formos: 

                 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2); 

                 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr. 4); 

                 Pažyma apie likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose. 

                 1. Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas (forma Nr.2) 

                 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pagal asignavimų šaltinį D – deleguotos, 

(programa  7) ( nemokamas mokinių maitinimas) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 5,6 

tūkst. Eur. Gauta ir panaudota 5,6 tūkst. Eur,  iš jų: darbo  užmokesčiui ir soc. draudimui 0,3 tūkst. 

Eur. 

                 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pagal asignavimų šaltinį Z–papildomos 

švietimo paslaugos, (programa 5)   (nemokamas mokinių vežimas) ataskaitinio laikotarpio planas  

3,0 tūkst. Eur, gauta ir panaudota 1,9 tūkst. Eur. 

                    Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pagal asignavimų šaltinį K – krepšelis, 

(programa 5) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 99,5 tūkst. Eur. Programai finansuoti buvo 

gauta ir  panaudota 95,1 tūkst. Eur, iš jų: darbo  užmokesčiui ir soc. draudimui 94,8 tūkst. Eur.          

                Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pagal asignavimų šaltinį Z – biudžetas 

(kitos reikmės), (programa 5) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 58,9 tūkst. Eur. Programai 

finansuoti buvo gauta ir panaudota 53,8 tūkst. Eur, iš jų: darbo  užmokesčiui ir soc. draudimui 35,4 

tūkst. Eur.    

                2. Mokėtinos ir gautinos sumos (ataskaita forma Nr.4).  

                Mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 4,2 tūkst.Eur, iš jų transporto 

išlaidos nesumokėta už degalus  1,2 tūst. Eur, komunalinių paslaugų 0,4 tūkst. Eur, kitų paslaugų 

0,1 tūkst. Eur, nemokamo mokinių važiavimo- nesumokėta autobusų parkams 1,2 tūkst. Eur ir 

nemokamo maitinimo neapmokėtų sąskaitų 1,3 tūkst. Eur. 

       Gautinų sumų nebuvo. 

              3.Metų pradžioje  ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio 

nebuvo.  
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