ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 245, LT-76343 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 52 43 85, mob. tel. 8 682 62232,
el. p. info@siauliugalerija.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm. kodas 193309312

BIUDŽETINIŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. gruodžio 31 d.
Šiauliai
AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS:

Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro :
- biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą ,biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų
programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr. 1);
- biudžeto vykdymo ataskaita (forma Nr. 2);
- aiškinamasis raštas.
Forma Nr. 1
SP-32 programa

Per 2020 m. buvo planuota surinkti 6000,00 Eur, į biudžetą pervesta 4563,20 Eur.
Surinkti planuotų lėšų buvo neįmanoma, nes karantino metu (5 mėnesiai) įstaiga negalėjo
veikti, rengti renginių, todėl pajamų nebuvo gauta.
Formos Nr. 2 nukrypimų pagal išlaidų straipsnius paaiškinimas:
151 sąmatos nepanaudojimas atskaitinio laikotarpio 21672,03 yra Eur.
151 lėšų 02.01.01.10 programos ataskaitinio laikotarpio sąmatos nepanaudojimas yra
21554,78 Eur. Šią sumą sudaro kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Dėl Lietuvoje
paskelbto renginių ribojimo ir karantino, dalis suplanuotų reprezentacinio renginio
„Šiuolaikinio meno festivalis „Virus’25“ renginių nebegalėjo būti įgyvendinta, todėl
nepanaudotos lėšos grąžintos į biudžetą.
151 lėšų 02.01.04.01 programos ataskaitinio laikotarpio sąmatos nepanaudojimas yra
117,25 Eur. Šitos sumos didžiausią dalį sudaro darbdavio socialinė parama pinigais (50,23
Eur) Darbo užmokesčio (24,11 Eur), socialinio draudimo įmokos (34,28 Eur) ir
komunalinių paslaugų (8,63 Eur) įsigijimo išlaidos. Likučiai susidarė, nes darbuotojai
nesirgo, o komunalinių paslaugų išlaidų tiksliai numatyti neįmanoma.
SP-32 lėšų sąmatos nepanaudojimas ataskaitinio laikotarpio yra 1558,18 Eur. Šitą sumos
didelę dalį sudaro informacinių technologijų prekių ir paslaugų (606,47 Eur), likusios
sumos yra kitų prekių ir paslaugų (139,94 Eur), ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo
išlaidos (78,38 Eur), komandiruočių išlaidos (242,83 Eur), kvalifikacijos kėlimo (173,00
Eur) ir materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų (317,56 Eur). Šių straipsnių
nepanaudojimo priežastis yra Lietuvoje paskelbtas karantinas ir kultūros įstaigų veiklos
sustabdymas. Sutaupytos lėšos keliamos į 2021 metus kaip 30 priemonė, kurios padės

įstaigai išsilaikyti apmokant būtinąsias paslaugas metų pradžioje, kuomet įstaigos veikla dėl
karantino ir toliau išlieka sustabdyta ir įstaiga negali užsidirbti lėšų.

L.e.p. direktorė

Ernesta Šimkienė

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro
Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio
vyriausioji buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

Parengė: buhalterė Viktorija Saročkienė, el.p.: viktorija.sarockiene@siauliai.lt.

