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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2016 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų

Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas
sąskaitas. Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, mokyklos
nuostatais. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
Progimnazija visiškai išlaikoma iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimo valdytojo
patvirtintą sąmatą. Per 2016 metų I ketvirtį progimnazija gavo 101200,00 eur. asignavimų:
63800,00 eur. mokinio krepšelio iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto lėšų 36900,00 eur.
asignavimų ir 500,00 eur. susigrąžinta iš finansų skyriaus atsitiktinių pajamų. Gautus asignavimus
progimnazija panaudojo pagal paskirtį neviršydama 2016 metų I ketvirčio plano.
Pajamų iš atsitiktinių pajamų per 2016 metų I ketvirtį progimnazija surinkto 624,29 eur.. Į
finansų skyrių ataskaitinį laikotarpį pravedė 586,00 eurus, liko finansų skyriui nepravesta surinktų
pajamų 38,29 eurai.
Ataskaitinį laikotarpį pinigų „Swedbank“ banko sąskaitoje Nr. LT66 7300 0100 0240 8348
liko nepanaudoti biudžeto asignavimai 8,73 eurai: mokinio krepšelio – 0,00 eurų, savivaldybės
biudžeto - 8,73 eurai, atsitiktinių pajamų – 0,00 eurai.
Pinigų „Swedbank“ banko sąskaitoje Nr. LT50 7300 0100 0240 8636 liko: paramos lėšų
likutis 36,46 eur.
Pinigų „Swedbank“ banko sąskaitoje LT87 7300 0100 0240 9910 liko 2 proc. – 1094,50 eur.

Progimnazijos mokėtinos sumas 2016 03 31 sudarė:
Suma

Tiekėjas

Išlaidų straipsnis

eurais

Valstybinė mokesčių inspekcija

Socialinio draudimo įmokos

2355,73

Darbo užmokestis (gyventojų
pajamų mokestis)

Finansavimo šaltinis
Valstybės biudžeto lėšos

1788,81

Darbo užmokestis (darbuotojo

Valstybės biudžeto lėšos

475,28

įmokos sodrai 9%)

Savivaldybės biudžeto lėšos

6244,59
AB „Šiaulių energija“

5602,34

UAB „Šiaulių vandenys“

316,63

AB Energijos skirstymo operatorius

670,09

UAB „Šiaulių vandenys“

143,72

UAB Ekskomisarų biuras

42,35

UAB Averita

38,34

Darbdavio socialinio
draudimo įmokos (30,98%)

Komunalinės paslaugos

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos paslaugos (lietaus
nuotekos)
Kitos paslaugos (pastato

Savivaldybės biudžeto lėšos

apsauga)
Kitos paslaugos
Kitos paslaugos (buhalterinės

UAB Stekas

68,35

programos aptarnavimo

Savivaldybės biudžeto lėšos

išlaidos)
VISO:

17746,23

Kreditorinis įsiskolinimas susidaręs atskaitinį laikotarpį bus padengtas iš sutaupytų asignavimų
2016 metų II ketvirtį.

2016 03 31 mokykla gautinų lėšų neturėjo.
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