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Trakų rajono savivaldybės administracijos    2014-10-20   Nr. SD- 104 

ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui 

 

2014 METŲ  RUGSĖJO 30 D. 

 BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

              

     

1. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Trakų r. Onuškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) užregistruota Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų  registre 1994 m. rugsėjo 15 d., veiklos adresas Onuškis , Mokyklos-9. 

1.2. Identifikavimo kodas 190663875 

1.3. Mokyklos steigėjas yra Trakų rajono savivaldybės Taryba. 

1.4.  Mokykla nėra PVM mokėtoja. 

1.5. Mokykla yra ne pelno siekianti, savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

1.6. Ataskaitinis laikotarpis: pradžia, 2014 m.  sausio 1d., pabaiga – 2014 m. rugsėjo 30 d. 

              1.7. Pagrindinė veiklos sritis – mokinių švietimas. Veiklos rūšys: pradinis, pagrindinis ir vidurinis 

ugdymas. 

               1.8. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius- 50 žm. 

  

2. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 

 

2.1. Vadovaujantis  2008 m. gruodžio 31d. Lietuvos respublikos finansų ministro įsakymu 

Nr.1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto 

vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“,  2012 m. gruodžio 27 d. Lietuvos 

respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-452 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų 
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subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ 

pakeitimo, teikiame 2014 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro: 

2.1.1. Finansinės būklės ataskaita ( 2 VSAFAS 2 priedas) 

2.1.2 Veiklos rezultatų ataskaita ( 3 VSAFAS 2 priedas) 

2.1.3 Finansavimo sumos ( 20-ojo VSAFAS 4 priedas) 

2.1.4 Įmokų į biudžetą, skiriamų spec. programoms finansuoti. Ataskaita (f Nr.1) 

2.1.5 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (f. Nr.2). pateikiamos parengtos pagal 

programas ir suvestinė. 

2.1.6 Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (f. Nr.3). 

2.1.7 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (f. Nr.4). 

 

3. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

3.1.   Įmokų į biudžetą, skiriamų spec. programoms finansuoti, ataskaita 

3.1.1. 2014 m.pagal patvirtintą sąmatą III- ketvirtį mokykla planavo į biudžetą įmokėti 14300 lt  

          Buvo  įmokėta- 12054 lt     

     pajamos už atsitiktines paslaugas (valgyklos pajamos ir kitos paslaugos) – 12054 lt 

3.2. Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatų vykdymo ataskaita 

 3.2.1. Švietimo programos vykdymui iš valstybės biudžeto lėšų (mokinio krepšelis), 2014 m. 

III-ketvirtį patvirtintas 802200 lt asignavimų planas. Gauta asignavimų - 734832 lt. Programos kasinės 

išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudaro  734827lt. Šios programos lėšų likučio 

mokyklos banko sąskaitoje 2014 m. rugsėjo 30 d. – 5,50 lt 

3.2.2. Švietimo programos vykdymui iš savivaldybės biudžeto, 2014 m.III -ketvirtį buvo 

patvirtintas 554500 lt planas. Gauta asignavimų- 472445 lt. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant 

ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudaro 472445 lt.  

Šios programos lėšų likučio mokyklos  banko sąskaitoje 2014 m. rugsėjo 30 d. nėra. 

3.2.3. Švietimo  spec. programos vykdymui iš  biudžeto, 2014m. III- ketvirtį buvo gauta 12054 

Lt. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 11886 lt. Lėšų 

likutis banko sąskaitoje – 168,05 lt 

3.3 Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 

Mokykla 2014 m. rugsėjo 30 d. finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 

neturėjo.  

3.4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

3.4.1. Kreditinis įsiskolinimas  



3.4.1.1. Valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) kreditinis įsiskolinimas  2014 m. rugsėjo30 d.   

92385 lt : 

iš jų: darbo užmokesčiui ir mokesčiams-62103 lt, sodrai-27469 lt 

3.4.1.2. Savivaldybės biudžeto, pagal švietimo programą, kreditinis įsiskolinimas 2014 m. 

rugsėjo 30 d. sudaro 30744 lt. 

Iš jų:darbo užmokesčiui ir mokesčiams- 11615 lt, sodrai- 8714 lt 

 Įsiskolinimą  tiekėjams sudaro 10415 lt - nesumokėtos sumos už rugsėjo mėnesį suteiktas komunalines 

paslaugas ir kitas paslaugas.  

 

                3.4.2. Debetinis įsikolinimas 

3.4.2.1. Debetinio įsiskolinimo nei valstybės biudžeto (moksleivio krepšelio),nei savivaldybės 

biudžeto 2014 m. rugsėjo 30 d. mokykla neturi. 

 

Direktorė                                                                                           Rima Blikertienė   

 

                                              

Vyr. buhalterė                                                                                      Janina  Zakarevičienė                       

 


