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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 METŲ RUGSĖJO 30 D.  

2020-10-19

BENDROJI DALIS:

Šiaulių  vaikų globos namai   yra biudžetinė  savivaldybės  švietimo įstaiga.  Šiaulių  vaikų globos
namai vykdymo veikla –  
Šiaulių vaikų globos namai finansavimo šaltiniai yra savivaldybės biudžeto lėšos,   už teikiamas
paslaugas lėšos, lėšos gautos iš kitų biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas; įvairios lėšos iš kitų
šaltinių . 
Šiaulių vaikų globos namai yra 61 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)

2020 metais planuojama (32 ) surinkti 600 Eur. Surinkta128,24Eur. 
Per 2020 metų III ketvirtį įstaigos pajamų pervesta į biudžetą 128,84 Eur. 32 lėšų .
2020 metais (30) lėšos neturi.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2)

Per III ketvirčius SB planas sudaro 781000Eur. , panaudota – 757555,10Eur.
Nepanaudota per III ketvirčius 23444,90 Eur. 
Darbo užmokesčio nepanaudota 4345,08Eur. 
Soc. draudimas nepanaudotas 654,91Eur.
Prekių  ir  paslaugų  nepanaudota  18444,91Eur.  (  ryšia  33,04  Eur.  ,  maitinimas  1587,54Eur.  ,
komandiruočių 129,50 Eur.  materialiojo turo einam remontas 168,98 Eur. kvalifikacijos 100Eur ,
komunaliniai 2688,39Eur. informacinės technologijos 100Eur. , prekės ir paslaugos  13697,46 Eur )
dėl COVID – 19 .
Gauti asignavimai SB lėšų per III ketvirčius 757791,00 Eur – panaudota 757555,10 Eur. liko banke
likutis  235,90  Eur.  (  informacinių  technologijų  40  Eur  ,  prekių  ir  paslaugų  198,90  Eur.)
nepanaudota dėl per daug užsakytų lėšų.



Per III ketvirčius iš SP ( 32 ) planas 600Eur , panaudota 0 Eur.
Nepanaudota per III ketvirčius 600 Eur. 
Gauti asignavimai iš SP ( 32  ) 0Eur. , panaudota 0Eur. 

Per III ketvirčius iš SP ( 30 ) planas neturi.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita ( forma Nr.4)
Mokėtinas įsiskolinimas (iš biudžeto lėšų) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 174,21Eur.
 ( iš SP lėšų 0 ataskaitinio laikotarpio pabaigai  - 0Eur. 
Visi įsiskolinimai nėra pradelsti ,jų mokėjimo terminas nėra pasibaigęs.

Gautinas įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0 Eur.

Direktorius                                    Rimantas Žąsinas

Vyriausioji buhalterė Stanislava Vaičiulienė


