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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 

 

I. BENDROJI DALIS 

             Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Trakų r. 

savivaldybės biudžeto, kodas 191742845. 

            Adresas: Trakų r., Paluknys, Vilniaus g. 2A. 

            Gimnazija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas vidurinės mokyklos tipui paskirtas 

funkcijas ir įgyvendina šioje srityje savivaldybės politiką. 

            Gimnazija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą 

DNB banke. Sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinius. 

            Biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos  2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis. 

 

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 

 

           Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31d. įsakymo Nr.1K-465 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių 

biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo 

taisyklių ir formų patvirtinimo“, 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr.1K-388 redakcija, pateikiamas 

2015 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo atskaitų rinkinys: 

          2.1 forma Nr.1, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių 

dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita; 

         2.2 forma  Nr.2, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita; 

          2.3 forma Nr.3, finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita; 

         2.4 forma Nr.4, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos. 

 

III. PASTABOS 

 

          Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 

 

          Valstybės biudžeto lėšų (mokinio krepšelis) 2015 m. sąmata įvykdyta. Gauti asignavimai 

pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius  sudaro  295,7 tūkst. Eur, asignavimai panaudoti. 

          Savivaldybės biudžeto lėšų 2015 sąmata įvykdyta. Gauti asignavimai pagal ekonominės 

klasifikacijos straipsnius  sudaro  74,0 tūkst. Eur, asignavimai panaudoti.  

 

           Įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita: 

 

          2015 m. patvirtinta  823,30 eurų spec. programų sąmata. Per ataskaitinį laikotarpį iš Finansų 

skyriaus gautos lėšos yra 408,25 eurų. Likučio 2015-12-31 nėra asignavimai panaudoti. 

         Praėjusių metų nepanaudotų lėšų likutis buvo 223,25 Eur. Ataskaitiniais metais likutis buvo 

įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus ir panaudotas. 
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          Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 

 

    Gimnazija 2015 m. gruodžio 31 d. finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 

neturi. 

 

           Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos 

 

           Detalus savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas yra pridėtame 

kreditorių – debitorių sąraše. 

 

Lėšų likučiai biudžetinių lėšų sąskaitose 

 

Lėšų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  atsiskaitomoje sąskaitoje yra 811,28 Eur – 

tai įmonės lėšos (gauta gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. parama). Kasoje likučio nėra.  

 

 

      

 

Buhalterė                                                                                                                Odeta Makaveckaitė 

                                                                                        

 

 


