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BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 METŲ KOVO 31 D.
2021-04-13
BENDROJI DALIS:
Šiaulių Jaunųjų gamtininkų centras yra biudžetinė savivaldybės švietimo įstaiga. Šiaulių Jaunųjų
gamtininkų centras įstaiga , pagrindinė vykdoma veikla – neformalusis vaikų švietimas , muziejų
veikla , turistų gidų veikla , jojamųjų žirgų nuomą , kitų turizmo priemonių nuoma.
Šiaulių Jaunųjų gamtininkų centro finansavimo šaltiniai yra savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės
lėšos , už teikiamas paslaugas lėšos, lėšos gautos iš kitų biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas;
įvairios lėšos iš kitų šaltinių .
Šiaulių Jaunųjų gamtininkų centre yra 33 darbuotojų etatai.
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 Nr2);
- aiškinamasis raštas.
Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą ,biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų
programoms finansuoti, ataskaita ( forma Nr.1)
2021 metais planuojama surinkti 32 lėšų 13800,00 Eur, 33 lėšų 10700,00 Eur.
Per 2021 metų I ketvirtį į biudžetą pervesta 400,00 Eur įstaigos pajamų. Pajamų planas nevykdomas
dėl COVID-19 karantino draudimų .
Iš 2021 metais suplanuotų 5652,31 Eur 30 priemonės lėšų, panaudota 562,54 Eur.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2)
I ketvirčio SB (151) planas 93200,00 Eur , panaudota – 68024,68 Eur. Nepanaudota
per I ketvirtį 25175,32 Eur.
Darbo užmokesčio nepanaudota 16583,83 Eur.
Socialinio draudimo įmokų panaudota 312,78 Eur daugiau, negu buvo suplanuota. Viršytos
lėšos buvo dengiamos iš lėšų ekonomijos kituose išlaidų straipsniuose.
Prekių ir paslaugų nepanaudota 8904,27 Eur. Banko sąskaitos likutis 300,84 Eur.
I ketvirtį SP ( 33,32 ) planas 5400,00 Eur. Lėšos nenaudotos, nes dėl COVID -19 karantino
įstaigoje veiklos ( būreliai, edukacija ir t.t.) nevyko arba jų veikla buvo ribojama, todėl per I ketv. į
savivaldybės biudžetą pervesta tik 400,00 Eur pajamų. Banko sąskaitos likutis 2021-04-01 – 473,31 Eur.
2021 metais (30) lėšos 5652,31 Eur. Panaudota 562,54 Eur. Lėšos bus panaudotos ateinantį
ketvirtį.
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