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Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018-12-31 Nr. F8-420
Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazija, Vydūno 15, 74119, Jurbarkas,
įstaigos kodas 290917890.
Nepateikiama biudžeto vykdymo formos Nr. 3, Nr. 5.
Forma Nr.1 – įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti 2018 m. už suteiktas
paslaugas ir nuomą planas 4193 €, įmokėta į biudžetą , gauta ir panaudota pajamų už 3948,60 €.
Planas įvykdytas 94,2 proc.
Forma Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšų 2018 m. planas 313694 €, gauta asignavimų ir
panaudoti 309224,01 €t. Planas įvykdytas 98,6 proc.
Forma Nr.2 – mokinio krepšelio lėšų 2018 m. planuota 872518 €. , gauta asignavimų ir
panaudoti 872518 €. Planas įvykdytas 100 proc.
Forma Nr.2 – papildomoms švietimo paslaugoms 2018 m. planuota 60695 €, gauta
asignavimų ir panaudota 60135,35 €. Planas įvykdytas 99,08 proc.
Forma Nr.2 – už atsitiktines paslaugas lėšų 2018 m. buvo planuota 743 € gauta ir panaudota
743 € Planas įvykdytas 100 proc.
Forma Nr.2 – už nuomą lėšų 2018 m. planuota 3450 €, gauta ir panaudota 3205,60 €. Planas
įvykdytas 92,92 proc.
Einamosios sąskaitos banke lėšų likutis 2018-12-31 dienai 0,00 eurų.
Forma Nr.4 – mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita.
Gimnazija 2018-12-31 dienai liko skolinga iš biudžeto: komunalinių paslaugų įsigijimo
išlaidų 1637,67 (už šildymą AB „Kauno energijai“ 837,17 €, už elektrą „AB ESO“ 344,41 €, UAB
„Imlitex“ 456,08 €, už vandenį UAB „Jurbarko vandenims“ 0,01 €, kitų paslaugų 62,66 €(už
šildymo punkto priežiūrą UAB „Sanmonta“ 8,55 €, kilimėlių nuomą UAB Lindstrom 36,01 € ir
18,10 € mokėsime iš nuomos lėšų). Už pavėžėjimą likome skolingi 3,20 €. Šakių AP
Gautinos sumos sudaro 593,78 €.: Kretingos maistas už komunalinius 350,03 €. Nuomą
243,75 €, (Kelmickas Žydrūnas 93,75 €, Liudas Kazlauskas 150,00 €).
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