
        

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAIT Ų RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-06-30

Klaipėda

 BENDROJI  DALIS

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija  yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga, įregistruota 
juridinių asmenų registre 1983 m. adresu Statybininkų pr.2, Klaipėda. Gimnazijos kodas 190979923, 
teisinė forma – biudžetinė įstaiga . Priklausomybė - valstybinė mokykla. Įstaiga yra juridinis vienetas, 
turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke.  Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio 
finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų  rinkinius.

Įstaigos buveinė -Statybininkų pr.2, Klaipėda

Įstaigos steigėja -LR Švietimo ir mokslo ministerija

Pagrindinė gimnazijos veiklos sritis – švietimas.

            Pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo menų gimnazija, skirta dėl išskirtinių gabumų muzikai, 
dailei, specialiųjų  ugdymosi poreikių turintiems 7(6)-18 metų mokiniams mokytis pagal specializuoto 
ugdymo krypties programas ( pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, 
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu ).

Pagrindinis įstaigos tikslas - ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, dorinę, tautinę 
ir pilietinę brandą, dvasines ir fizines galias, būtinas tolesniam mokymuisi ir visaverčiam  gyvenimui.

PASTABOS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos  finansų ministro įsakymu  Nr.1K 
465, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m. gruodžio 30 d. raštu Nr.SR-5717  
raštu, reglamentuojančiu 2016 m.metinio ir 2017 m.tarpinių biudžeto  ataskaitų  teikimą. Klaipėdos 
Eduardo Balsio menų gimnazijos teikiamą 2017 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį 
sudaro:

• Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2 pateikiame pagal vykdymas programas iš 
VBAMS sistemos)

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

• Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ,biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, 
skiriamų  programoms finansuoti (forma Nr.1)

• Aiškinamasis raštas.

• Pažyma dėl finansavimo sumų.

• Banko išrašai. 

IŠLAID Ų SĄMATOS VYKDYMO (NEVYKDYMO) RODYKLIAI, PAGAL PATVIRTI NTAS 
PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR PAAIŠKINAMOS PRIEŽASTYS
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Valstybės funkcija 09-02-02-01, programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1

Darbo užmokestis: planas: 695300,00 Eur., įvykdyta - 695300,00 Eur

Socialinio draudimo įmokos: Planas 215600, 00 įvykdyta 215600,00 Eur

Bendabutyje gyvenančių mokinių maitinimo lėšos : planas 24000,00 įvykdyta 23778,31 Eur  

Ryšių paslaugos: Planas : 1000.00 Įvykdyta : 768,11.

Apranga ir patalynė už skalbimą : planas 1000, įvykdyta 272,23.  

Spaudiniai : planas 4000,00  įvykdyta 3962,08.

Kitos prekės : planas 5000.00 įvykdyta 4487,40.

Komandiruotės :planas 1000.00, įvykdyta 591,05 .

Ilgalaikio materialiojo turto remontas: planas 31000,00  įvykdyta 16774,14.

Kvalifikacijos kėlimas :planas 3000 , įvykdyta 1680,19.

Komunalinės paslaugos :planas 42000,00 , įvykdyta 38586,71. 

Kitos paslaugos : planas 4000,00, įvykdyta 2382,03. 

Socialinė parama natūra ( mokinių nemokamas maitinimas ) : planas 4000.00, įvykdyta 2904,57.

Valstybės funkcija 09-08-01-01, programa 11.001, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1

Negyvenamojo pastato remonui : planas 80000,00 Eur , įvykdyta 0,00.

Valstybės funkcija 09-02-02-01, programa 11.002, finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1

Darbo užmokestis : planas 3000.00, įvykdyta 2276,56.

Socialinio draudimo įmokos: planas 1000.00, įvykdyta 705,31.

Kitos prekės : planas 5663,00 , įvykdyta 5247,60.

PAPILDOMA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENUMATYTA INFORMA CIJA:

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra, kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nėra.

BIUDŽETINI Ų LĖŠŲ SĄSKAITOJE L ĖŠŲ LIKU ČIAI MET Ų PRADŽIOJE IR ATASKAITINIO 
LAIKOTARPIO PABAIGOJE:

2016 m. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitos likutis banke 0,00 Eur ; kasoje 0,00 Eur; Mokėjimo 
kortelėse: 0,00 Eur

2017 m. birželio 30 d. biudžeto sąskaitos likutis banke  170,27 Eur. Pavedimų lėšų sąskaitoje 
6080,02 Eur. Surenkamųjų lėšų sąskaitoje 0,00 Eur. Pinigų likutis kasoje: 0,00 Eur ; Mokėjimo kortelėse : 
0,00 Eur.

PRAĖJUSIAIS METAIS NEPANAUDOTAS L ĖŠŲ LIKUTIS, KURIS ATASKAITINIAIS 
METAIS BUVO ĮSKAITYTAS Į NUO METŲ PRADŽIOS GAUTUS ASIGNAVIMUS

2016 m. gruodžio 31 d. į valstybės biudžetą pervesta 1662,55 Eur, iš jų lėšos gautos už suteiktas 
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paslaugas: 1662,55 Eur . 2017 m. birželio 30 d. į valstybės biudžetą pervesta , bet nepanaudota lėšų už 
suteiktas paslaugas 5483,29 Eurai. 

MOK ĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS ( forma Nr.4)

Metų pradžioje gautinos sumos iš valstybės biudžeto sudarė 230.57 Eur, o 2017 m. birželio 30 d. 
gautinų sumų nėra.

Mokėtinas sumas iš valstybės biudžeto lėšų metų pradžioje sudarė 2636.88 Eur, ataskaitinio 
ketvirčio pabaigoje 39749,55 Eur. t.y. įsiskolinimas darbuotojams 29153,09 Eur,VSDFV  8440,02 Eur ir 
kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas :   2156,44 Eur.  Visas kreditorinis 
įsiskolinimas apmokėtas 2017 m. liepos pradžioje.

BIUDŽETINI Ų ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ ,BIUDŽETO PAJAM Ų IŠ 
MOKESČIŲ DALIES IR KIT Ų LĖŠŲ ,SKIRIAM Ų PROGRAMOMS FINANSUOTI   (Forma 

Nr.1 )

Pajamų įmokų likutis metų pradžioje buvo 1662.55 Eur. Per 2017 m. iki ataskaitinio ketvirčio 
pabaigos surinkta pajamų 12050,21 Eur. ( iš nuomos 2751,93 Eur , už suteiktas paslaugas 9298,28 Eur).

KITA INFORMACIJA

• Finansinės nuomos (lizingo ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita forma Nr.3 neteikia, 
nes ataskaitiniai datai duomenų neturi.

• Apskaičiuotų administruojamų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių 
administratorius, ataskaita forma Nr.A5 neteikia nesant duomenų.

• Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės 
iždo sąskaitas, ataskaitas A6 įstaiga neteikia.

• Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į 
valstybės iždo sąskaitas,  ataskaita forma A7 neteikia, nesant duomenų. 

•  Informacijos apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus neteikiame, kadangi 
neturime duomenų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                    Raimonda Garšvaitė

Vyriausioji buhalterė                                                                          Laima Kalesnykienė
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