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Aiškinamasis raštas
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Klaipėdos apygardos teismas įregistruotas 1997 m. birželio 19 d., rejestro Nr. 041128,
įstaigos kodas 191844978. Pagrindinė veikla - teismų veikla.
Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti
forma Nr. 1
Teismo negautų biudžeto asignavimų per ataskaitinį laikotarpį likutis 2012 m. sausio 1 d.
– 776,25 Lt.
Per laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. į biudžeto pajamų
surenkamąją sąskaitą sumokėjo 27526,42 Lt:


pajamų įmokas už teikiamas paslaugas 8326,42 Lt,



pajamų įmokas už turto nuomą 19200 Lt,

Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 27981,18 Lt. Negautų biudžeto
asignavimų per ataskaitinį laikotarpį likutis 2012 m. gruodžio 31 d. – 321,49 Lt. Pajamų įmokų
likutis sąskaitoje 2012 m. gruodžio 31 d. – 121,25 Lt (lėšos į VMI pervestos 2013m. sausio mėn.)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
forma Nr. 2
2012

metams patvirtinta sąmata su specialiajai programai finansuoti, įskaitant

patikslinimus 7904800,00 Lt, iš jų darbo užmokesčiui 5742400,00 Lt (1473400,00 Lt skirta
teisėjams nesumokėtai darbo užmokesčio daliai atlyginti), soc. draudimo įmokoms 1795400,00
Lt (456700,00 Lt tūkst. litų skirta soc. draudimo įmokoms nuo teisėjams išmokėtos darbo
užmokesčio dalies), prekių ir paslaugų naudojimui 337500,00 Lt, socialinėms išmokoms
29500,00 tūkst. litų.
Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 7902914,08 Lt, kasinės išlaidos sudarė
7902914,08 Lt.
Tarp panaudotų asignavimų ir asignavimų plano skirtumas 1885,92 Lt, iš jų:

 167,10 Lt nepanaudoti asignavimai skirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012
m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 186 teisėjams darbo užmokesčio daliai išmokėti,
 1718,82 Lt nepanaudotos įstaigos pajamų įmokos, nes į biudžetą pajamų įmokų
pervesta mažiau negu planuota.
Metų pradžioje biudžeto lėšų sąskaitoje likučio nėra.
2012 m. gruodžio 30 d lėšų likutis:



atsiskaitomojoje sąskaitoje LT18 7300 0100 0233 0351 likutis – 0,00 Lt,
pavedimų sąskaitoje LT34 7300 0100 0233 2100 likutis – 26327,75 Lt, iš jų
121,25 Lt įstaigos pajamų įmokos.



depozitinėje sąskaitoje LT60 7300 0100 0233 1729 likutis – 1734911,64 Lt.
Aiškinamasis raštas apie mokėtinas ir gautinas sumas

Forma Nr. 4

Teismo mokėtinos sumos metų pradžioje – 928,4 tūkst. litų biudžeto lėšos. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje teismo mokėtinos sumos – 37,3 tūkst. litų biudžeto lėšos.
Liko nesumokėta dalis 39,98 pr. valstybinio socialinio draudimo įmokų ir neapmokėtos
sąskaitos-faktūros už prekes ir paslaugas pagal ekonominę klasifikaciją:
2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais – 28,7 tūkst. litų, iš jų:
 28,7 tūkst. litų 9 pr. valstybinio socialinio draudimo įmokų VSDFV prie SADM.
2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos – 4,9 tūkst. litų, iš jų:
 4,9 tūkst. litų 30,98 pr. soc. draudimo įmokos VSDFV prie SADM.
2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos – 0,2 tūkst. litų skola Akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“
ir Akcinei bendrovei TEO.
2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas – 0,3 tūkst. litų, iš jų 0,2 skola tūkst. litų skola
UAB „BALTIC PETROLEUM“, 0,1 tūkst. litų skola UAB „Automalūnas“.
2.2.1.1.1.11 Komandiruotės išlaidos – 0,4 tūkst. litų skola UAB „BALTIC
PETROLEUM“.
2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos – 2,0 tūkst. litų, iš jų 1,5 tūkst. litų skola Akcinei
bendrovei „Klaipėdos energija“, 0,3 tūkst. litų skola Akcinei bendrovei „LESTO“, 0,2 tūkst. litų
skola UAB „Energijos kodas“.
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos – 0,8 tūkst. litų, iš jų 0,5 tūkst. litų skola D. Petrošienės
įmonei, 0,1 tūkst. litų skola R. Jonaičio įmonei „Argus“ Saugos tarnybai, 0,2 tūkst. litų skola
proceso dalyviams (liudytojams, specialistams).
37,3 tūkst. litų mokėtinos sumos kreditoriams bus išmokėtos iš gauto 2013 metų pirmo
ketvirčio finansavimo.
Teismo gautinos sumos metų pradžioje – 2,0 tūkst. litų, iš jų 1,1 tūkst. litų išankstiniai
apmokėjimai tiekėjams, 0,1 tūkst. litų pervestos socialinio draudimo įmokos ir gyventojų pajamų

mokestis ir

0,8 tūkst. litų gautinos sumos iš valstybės biudžeto. Ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje teismas neturi gautinų sumų.
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