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BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS NR. V18-487 

 

2016 m. birželio 30 d. 

 

1. Kėdainių profesini rengimo centras (toliau - Centras), įmonės kodas 111966767, 

sutrumpintas pavadinimas Kėdainių PRC yra valstybinė profesinio mokymo įstaiga, kuri 2016 m. II 

ketvirtį vykdė veiklą pagal 3 išlaidų sąmatas: 

1.1. Švietimo ir mokslo administravimo programą (11.002), kuriai ataskaitiniu laikotarpiu 

buvo skirta 919 000,00 Eur. Sąmata įvykdyta 85,1 proc. Neišleistas lėšas planuojama panaudoti III 

ketvirtyje, o sutaupytos lėšas pagal poreikį planuojama perskirstyti tarp išlaidų straipsnių. 

1.2. Švietimo ir mokslo administravimo (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) programą 

(11.002), kuriai ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta 94626,00 Eur. Sąmata įvykdyta 56,1 proc. 

Atsižvelgiant į esamą situaciją, per ataskaitinį laikotarpį perskirstytos šios sąmatos lėšos tarp 

eilučių. Sąmatos vykdymas tiesiogiai priklausė nuo gautų įplaukų už suteiktas paslaugas dydžio. 

1.3. Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo programą (11.001), kuriai ataskaitiniu 

laikotarpiu buvo skirta 43 200,00 Eur. Sąmata įvykdyta 97,6 proc. Iki ketvirčio galo nebuvo gauta 

sąskaita už asmenų įgytų kompetencijų vertinimo organizavimą.  
 

2. 2016-06-30 Centro kasose lėšų neliko, o sąskaitų likutis banke sudarė 64 534,61 Eur. 

Didžiausią dalį sudaro tiesioginės išmokos – 31 631,23 Eur; projektinės lėšos sudaro 3 863,37 Eur; 

aukciono, draudimo ir metalo laužo įplaukos (50 proc. surinktos iki 2014 m. spalio mėn.) lėšos – 

879,95 Eur; paramos – 2 568,46 Eur; paslaugų lėšos – 24 548,03 Eur (į atskaitą įtrauktas pardavimo 

PVM, likęs po paslaugų įplaukų pervedimo, paskutinę dieną gautos įplaukos ir įplaukos gautos iš 

kito viešojo sektoriaus subjekto, kurios bus naudojamos pagal atskirą sąmatą); deponuotos sumos, 

laikomos iki pervedimo VMI – 1 043,57 Eur. 
 

3. 2016-06-30 nepanaudotas pajamų įmokų lėšų likutis – 692,14 Eur, o 2015-12-31, kuris 

įskaitytas į 2016 m. gautus asignavimus – 13 626,35 Eur. 
 

4. Išlaidų iš valstybės biudžeto ir ES lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES lėšomis 

Centras nepatyrė.  
 

5. Centro kreditoriniai įsiskolinimai – 21922,92 Eur: 

5.1. Darbo užmokestis ir mokesčių įmokos buvo išmokėtas 2016-06-30, todėl mokėtinų 

sumų neliko.  

5.2. Prekių ir paslaugų naudojimas: 

Eil. 

Nr. 
Kreditoriaus pavadinimas 

Išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 

straipsnis 

Suma, Eur 

1. Ryšio paslaugos 2.2.1.1.1.05 226,55 

2. Kuras ir draudimas 2.2.1.1.1.06 2 717,92 

3. Skalbimas 2.2.1.1.1.07 102,85 

4. Prekės, trąšos ir chemikalai 2.2.1.1.1.10 10 866,57 



5. Ž. ū. technikos remontas 2.2.1.1.1.15 364,46 

6. Vanduo 2.2.1.1.1.20 696,79 

7. Elektra ir jos paskirstymas 2.2.1.1.1.20 1 368,84 

Iš viso: 2.2.1.1.1.20 2 065,63 

8. Vandens aparato nuoma 2.2.1.1.1.30 10,51 

9. Valgyklos atliekų surinkimas 2.2.1.1.1.30 8,76 

10. 
Optinių prievadų nuoma ir saugaus ryšio 

sukūrimas 
2.2.1.1.1.30 105,14 

11. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas 2.2.1.1.1.30 2 024,98 

12. Reklaminiai skelbimai   2.2.1.1.1.30 105,61 

Iš viso: 2.2.1.1.1.30 2 255,00 

Iš viso 2.2.:  18 598,98 
 

Centro kreditorines skolas sudaro einamieji įsiskolinimai, kurie bus padengti per 2016 m. 

liepos mėn. pradžioje. 

5.3. Stipendijos už 2016 m. birželio mėn. 3 323,94 Eur. 
 

6. Centro debitoriai įsiskolinimai: 

Eil. Nr. Debitoriaus pavadinimas Suma, Eur. 

1. Išankstiniai apmokėjimai paslaugų tiekėjams  403,27 

2. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 7 648,75 

3. Permokos nuo išmokėtų išankstinių atostoginių VMI 1 499,46 

4. Permokos nuo išmokėtų išankstinių atostoginių VSDFV 4 164,53 

5. Iš darbuotojų už ryšio paslaugas 67,00 

IŠ VISO GAUTINOS IŠ BIUDŽETO LĖŠOS: 13 783,01 
 

7. Per II ketvirtį gauta ir pervesta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos įplaukų už parduotą metalo laužą 31,51 Eur. Per I pusmetį iš viso gauta už 

parduotą trumpalaikį turtą gauta ir pervesta 157,79 Eur (A5 forma). 
 

8. Ataskaitiniu laikotarpiu finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 

Centras neturėjo. 
 

9. Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto 

pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita nepateikta, nes joje nėra duomenų. 
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