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2015 METŲ TREČIO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015 m. spalio 15 d.
I. BENDROJI DALIS

1. Skuodo rajono Barstyčių vidurinė mokykla ( toliau – Mokykla ) juridinių asmenų registre
buvo įregistruota 2005m. sausio 3 d., pažymėjimo Nr.041583, įstaigos kodas 190893239, steigėjas
– Skuodo rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla švietimo paslaugų teikimas. Skuodo rajono
savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T9-95 nusprendė iki 2015 m. rugpjūčio 31
d. pertvarkyti Skuodo rajono Barstyčių vidurinės mokyklos struktūrą keičiant jos tipą iš vidutinės
mokyklos į pagrindinę.
2. Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
4. Mokykla filialų ir struktūrinių vienetų neturi.
5. Mokykloje 2015 metų trečią ketvirtį vidutiniškai dirbo 37 darbuotojai.
6. Sąlygų, kurios paveiks tolimesnę įstaigos veiklą nėra.
7. Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose 2015-09-30 buvo 36,68 EUR .

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
8. Mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys yra parengtas vadovaujantis 2015 m. kovo
3 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-136 patvirtintomis Skuodo rajono savivaldybės
biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo
taisyklėmis.
9. Mokyklos ketvirtinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro :
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 Forma Nr. 2 ,,Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita”;
 Forma Nr. 3 ,,Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita‘‘;
 Forma Nr. 4 ,,Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita”;
 Aiškinamasis raštas.
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
10. Mokykla iki 2015-08-31 buvo

finansuojama pagal „ Ugdymo proceso ir aplinkos

užtikrinimo gimnazijose, vidurinio ugdymo mokyklose“ programą, o nuo 2015-09-01 finansuojama
pagal „ Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo pagrindinėse mokyklose ir pradinėse mokyklose“
programą. Finansavimo lėšų šaltiniai yra mokinio krepšelio lėšos ir savivaldybės biudžeto lėšos
išlaidoms finansuoti.
11. Mokykla ataskaitiniu laikotarpiu finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai
įsipareigojimų neturėjo.
12. Įstaiga mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos
ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo.
13. Ataskaitinio laikotarpio gautinas sumas sudaro 0,58 EUR išankstinio mokėjimo suma
tiekėjams už mokymo priemones iš mokinio krepšelio lėšų ir 167,21 EUR

gautina suma už

komunalinių paslaugų kompensavimą.
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