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ŠIAULIAI
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 M. GRUODŽIO 31 D.
2021-01-20
BENDROJI DALIS
Šiaulių universitetinė gimnazija yra vidurinio ugdymo įstaiga, vykdanti savivaldybės biudžeto
švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą (08). Įstaigos veikla finansuojama
savivaldybės biudžeto ir kitomis lėšomis.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:
– biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą ,biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų,
skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1);
– biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr2);
– aiškinamasis raštas.
AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys (reikšminga suma – 2000,00 Eur)
Eur
Lėšų
šaltinis

Nepanaudota
patvirtintų
išlaidų suma
iš viso

Išlaidų
straipsnis

Nepanaudojimo priežastys

-

-

-

-

2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai (reikšminga suma – 100,00
Eur);

Eur
Lėšų
šaltinis

Išlaidų
straipsnis

Patvirtintų
asignavimų
viršyta suma

Viršijimo priežastys

141

2.7.3.1.1.1.

528

Lėšos nedarbingumo išlaidoms sumokėti buvo suplanuota spalio 31 d. ir
patvirtintos tarybos sprendimu. Per paskutinius mėnesius buvo nemažai
sergančiųjų. Tačiau sąmatos nebebuvo galima tikslinti. Dėl tos priežasties
buvo viršyti patvirtinti asignavimai.

151

2.1.1.1.1.1.E

1168

Asignavimai viršyti, nes gruodžio mėn. buvo daug sergančiųjų.

3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai (reikšminga suma – 500,00 Eur)
Eur
Lėšų
šaltinis

Nepanaudota
gautų
asignavimų
suma iš viso

Išlaidų
straipsnis

Nepanaudojimo priežastys

-

-

-

-

4. Papildoma reikšminga informacija, nenurodoma žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų
sąmatų vykdymo ataskaitose.
4.1. Įstaigos gautų pajamų likutis banko sąskaitoje metų pabaigoje pagal lėšų šaltinius.

Banko sąskaitoje liko nepervesta į Šiaulių miesto savivaldybės sąskaitą 61 Eur.
4.2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas/nevykdymas ir priežastys pagal
pajamų rūšį.
32 lėšų planas 4000 Eur. Surinkta 7949 Eur, 7890 Eur pervesta į savivaldybės biudžetą. Planas
viršytas 3890 Eur, tam įtakos turėjo ekstremali situacija šalyje, planuota, kad bus ribojamos kontaktinės
paslaugos.
4.3. Informacija apie biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) esančius lėšų likučius metų
pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, bei jų susidarymo priežastys.
Eur
Eil.
Nr.

Informacija apie
biudžetinių lėšų likučius

Likutis
metų
pradžioje

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

Likučio susidarymo priežastys

1

Savivaldybės lėšų likutis
banke

0,00

0,00

-

2

Valstybės lėšų likutis banke

0,00

0,00

-

3

Kasoje

-

-

-

4.4. Ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai įstaiga neturi.
4.5. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų
pradžios gautus asignavimus – nėra.
4.6. Kitų svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną
nėra.
5. Kreditorinis įsiskolinimas 2021 m. gruodžio mėn. 31 dienai – 5259 Eur. Tame skaičiuje:
151 Savivaldybės biudžeto lėšos

5259

2.1.1.1.1.1.E. Darbo užmokestis pinigais

21

2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos

4

2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos

5 234

Kreditorinį įsiskolinimą įtakojo išaugusios gamtinių dujų ir biokuro kainos už šildymą.
6. Gautinų sumų likučio nėra.
Direktorė
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