PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)
(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. kovo d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)
Kupiškio jaunimo centras, 301619617, Gedimino g.7, Kupiškis
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. KOVO 31 D.
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
4/12/2022

Nr.

T3-227-1

(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

301619617
(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas

Perkeltas įmokų
likutis ataskaitinių
metų pradžioje (iždo
sąskaita)

1

2

Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje,
iš viso, iš jų :

Lietuvos
Respublikos tam
tikrų metų
valstybės biudžeto
Faktinės įmokos į Gauti biudžeto
Panaudoti
ir savivaldybių
Negautas
biudžetą per
asignavimai per asignavimai per
biudžetų
asignavimų likutis iš
ataskaitinį
ataskaitinį
ataskaitinį
iždo (2+4–5)
finansinių rodiklių
laikotarpį
laikotarpį
laikotarpį
patvirtinimo
įstatymu
patvirtintos
įmokos metams
3

0.00

4

2700.00

5

0.00

6

0.00

7

0.00

Nepanaudotas
asignavimų likutis
sąskaitoje, kasoje,
mokėjimo kortelėse

Bendras nepanaudotas
asignavimų likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (7+8)

8

9

0.00

0.00

0.00

Finansavimo šaltinis ...
Finansavimo šaltinis ...
Finansavimo šaltinis ...
…
Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijoa patvirtinimo“.

Direktorė

Edita Vaitiekūnienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Jolanta Balaišienė
(parašas)

__________________________________________

(vardas ir pavardė)

KUPIŠKIO JAUNIMO CENTRAS
2022 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS
RAŠTAS
Kupiškio jaunimo centras 2022 m. I ketvirtį vykdė žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio
aktyvumo skatinimo ( B, S, U - 1) programą.
Ataskaitinis

Pajamų įmokų ataskaitinio

Faktinės įmokos į biudžetą per

laikotarpis

laikotarpio surinkimo planas (Eur)

ataskaitinį laikotarpį (Eur,ct)

2022 metai I ketv.

600.00

0.00

Pajamų įmokų surinkimo planas neįvykdytas, nes karantino laikotarpiu įstaigoje nevyko
renginiai, nebuvo užsakymų turto nuomai.
MOKĖTINOS SUMOS
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, pagal išlaidų straipsnius ir
finansavimo šaltinius 2022 m. kovo 31 dienai:
Programa Finansavimo
šaltinis

1

B

Ekonominės

Mokėtina Mokėtinos sumos susidarymo priežastys

klasifikacijos

suma

kodas

(Eur, ct)

2.1.1.1.1.1

3956.15

Darbo užmokestis

2.1.2.1.1.1

67.14

Socialinio draudimo įmokos
Darbo užmokestis, socialinio draudimo
įmokos išmokėti kitą mėnesį.

1

B

2.2.1.1.1.5

43.36

Už interneto, mobilaus ryšio paslaugas.
Sąskaitos faktūros gaunamos pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui.

1

B

2.2.1.1.1.16

4.35

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Sąskaitos faktūros gaunamos pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui.

1

B

2.2.1.1.1.20

30.01

Komunalinės paslaugos už atliekų
išvežimą

15.01

vandenį ir nuotekas

159.73

elektros energiją

250.24

patalpų šildymą.
Sąskaitos faktūros gaunamos pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui.

1

B

2.2.1.1.1.21

36.30

Sąskaitos faktūros už prekes ir paslaugas
gaunamos pasibaigus ataskaitiniam
laikotarpiui.

1

B

2.2.1.1.1.30.

U (NVŠ)

217.69

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo

156.00

išlaidos.
Sąskaitos už suteiktas paslaugas
gaunamos ir apmokamos po ataskaitinio
laikotarpio pabaigos.

Kreditorinis įsiskolinimas 2022 metų sausio 1 dienai buvo 552.37 Eur, ataskaitinio
laikotarpio pabaigai 4935.98 Eur. Įsiskolinimo padidėjimą lėmė darbo užmokesčio, socialinio
draudimo įmokų išmokėjimas kitą mėnesį, nei buvo priskaičiuota, įsiskolinimas už prekes, paslaugas
ir kitų paslaugų įsigijimo išlaidos.
ASIGNAVIMŲ NEPANADOJIMO PRIEŽASTYS
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo gauto finansavimo nepanaudojimas dėl darbo
užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota 4023.29 Eur. Dėl netikslaus planavimo
2178.04 Eur.
Nepanaudotos medikamentų, ryšių, transporto, komandiruočių, materialiojo turto remonto,
kvalifikacijos išlaidoms 524.90 Eur dėl mažesnio paslaugų poreikio.
Komunalinių išlaidų lėšų nepanaudojimas, dėl mažesnio paslaugų poreikio 819.20 Eur.
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo lėšų nepanaudojimas, dėl mažesnio
paslaugų poreikio 227,40 Eur.
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų lėšų nepanaudojimas, dėl mažesnio paslaugų
poreikio 1859.01 Eur.
Darbdavių socialinės paramos pinigais nepanaudojimas 42.61 Eur, dėl netikslaus darbuotojų
laikino nedarbingumo lėšų planavimo.
BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOS LĖŠŲ LIKUČIAI
Metų pradžioje banko sąskaitose biudžetinių lėšų nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
banko sąskaitoje buvo 4023.29 Eur – mokėtino darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos.
Direktorė

Edita Vaitiekūnienė

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos
tarnybos vedėja

Jolanta Balaišienė

