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Biudžeto ir finansų skyriui 

 

 

     2015-04-08 Nr. 20V- 31/10 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 

2015 M. KOVO 31 D. ATASKAITŲ 

  

1. Forma Nr.1 

2015 m. kovo 31 d. pajamų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 

surinkta ir savivaldybei pervesta 14 973,90 Eur. 

 Pajamų už atsitiktines paslaugas surinkta 115,96 Eur. 

2. Forma Nr.2 

Asignavimų planas savarankiškoms funkcijoms vykdyti (151 lėšos) – 41,6 tūkst. Eur, 

įvykdymas – 34,7 tūkst. Eur.  

Mokinio krepšelio lėšų (141 lėšos) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui – 7,1 tūkst. 

Eur, įvykdymas – 4,0 tūkst. Eur. Planas neįvykdytas, nes nebuvo padaryta išlaidų. 

 Asignavimų planas pajamų, gautų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose 

įstaigose (33 lėšos) ataskaitiniam laikotarpiui – 16,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 12,4 tūkst. Eur. Planas 

neįvykdytas, nes nebuvo padaryta išlaidų spaudiniams, komandiruotėms, kvalifikacijai kelti ir 

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui eilutėse. 

Atsitiktinių paslaugų (32 lėšos) planas kovo 31 d. – 0,1 tūkst. Eur, įvykdymas - 0,1 tūkst. 

Eur. 

3. Forma Nr.3 

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų mokykla neturi. 

4. Forma Nr.4 
Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams kovo 31 d. –tūkst. Lt, kurį sudaro neapmokėtos kovo 

mėn. sąskaitos: 

 už el. energiją AB ,,Lesto“ ir AB ,,Energijos tiekimas“ – 0,1; 

 už patalpų nuomą Kėdainių mokyklai darželiui ,,Puriena“, Kėdainių mokyklai darželiui 

,,Vaikystė“ ir Kėdainių lopšeliui darželiui ,,Žilvitis“ – 0,1; 

 už prekes UAB ,,Takada‘ - 0,3; 

 už prekes UAB ,,Isku baldai“- 0,3; 

 už šildymą BUAB ,,Izobara“ – 1,2; 

 už paslaugas ir prekes UAB ,,Gelsva“ – 0,1; 

 už seminarą VĮ Mokyklų tobulinimo centrui – 0,1; 

 už kovo mėn suteiktas paslaugas UAB ,,Nevdai“, UAB ,,Kednetas“, UAB ,,Kėdainių 

vandenys“ ir Č.Grigalio įmonei – 0,6;  

  iš viso už prekes ir paslaugas: 2,8 tūkst. Eur. 

Kreditorinis įsiskolinimas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kovo 31 d. – 11,8 tūkst. Eur: 

 neišmokėtas darbo užmokestis už kovo mėn. (151 lėšos) –5,9; 

 neišmokėtas darbo užmokestis už kovo mėn. (141 lėšos) – 0,9; 

 priskaitytas pajamų mokestis  (151 lėšos)  – 1,0; 

 priskaitytas pajamų mokestis  (141 lėšos)  -  0,2; 
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 priskaitymai SODRAI už kovo mėn. darbo užmokestį (151) lėšos – 3,3; 

 priskaitymai SODRAI už kovo mėn. darbo užmokestį ( 141) lėšos – 0,5; 

Debitorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1,8 tūkst. Eur. Jį sudaro 

mokinių skola už mokslą. 

5. Mokykloje kovo 31 d. darbuotojų skaičius - 25, patvirtinti 9 etatai, mokinių skaičius. – 

372.  

 

 

 

Direktorė       Aida Bilinskienė 

 

Vyr. buhalterė       Aurelija Bagušienė 

 

 

 

 
 

 

 

 


