
ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI
191015237, K. Korsako g. 61, 78370 Šiauliai

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 METŲ KOVO 31 D.

2022-04-14

BENDROJI DALIS

Šiaulių vaikų globos namai  yra biudžetinė savivaldybės švietimo įstaiga. Šiaulių vaikų globos
namai vykdymo veikla –  globos (rūpybos) funkcijas, teikianti socialines paslaugas vaikams.

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. 

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 Eur
           Eur

Lėšų
šaltinis

Nepanaudota
patvirtintų

išlaidų suma
iš  viso

Išlaidų
straipsnis

Nepanaudojimo priežastys

142 2 000,00 2.1.1.1.1.1.E. Darbo užmokestis bus išmokėtas antrame ketvirtyje

151 5 100,00 2.1.1.1.1.1.E. Darbo užmokestis bus išmokėtas antrame ketvirtyje
151 2 319,05 2.2.1.1.1.20 Nebuvo poreikio.

151 22 416,80 2.2.1.1.1.30 Nebuvo poreikio.

2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai Reikšminga suma – 100
Eur
                                                                                                                                                             Eur

Lėšų
šaltinis

Išlaidų
straipsnis

Patvirtintų
asignavimų

viršyta suma
Viršijimo priežastys

151 2.7.3.1.1.1. 914,43 Lėšas nedarbingumo išlaidoms sumokėti buvo suplanuotos ir patvirtintos 
Tarybos sprendimu. Padidėjo sergančiųjų skaičius, todėl planuotų lėšų 
straipsnyje nepakako ir jis buvo viršytas. Viršyta suma dengiama iš darbo 
užmokesčio straipsnio.

3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai Reikšminga suma –  500 Eur
                                                                                                                                                             Eur

Lėšų
šaltinis

Nepanaudota
gautų

asignavimų
suma iš viso 

Išlaidų
straipsnis

Nepanaudojimo priežastys



151 938,61 2.1.1.1.1.1.E 914,43 Eur dengiama darbdavių socialinė parama, kita dalis bus panaudota 
kitame ketvirtyje

4. Papildoma reikšminga informacija, nenurodoma žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų
sąmatų vykdymo ataskaitose.

4.1. Įstaigos gautų pajamų (32 lėšos) likutis banko sąskaitoje metų pabaigoje yra 19,39 Eur.

4.2.  Įstaigos  gaunamų pajamų  plano  ataskaitiniam laikotarpiui  vykdymas/nevykdymas  ir  priežastys
pagal pajamų rūšį.

Per  ataskaitinį  laikotarpį  32 lėšų pagal  sąmatą  buvo planuota  surinkti  100,00 Eur.  Per  ataskaitinį
laikotarpį įstaiga gavo 18,65 Eur pajamų, į savivaldybės biudžetą pervesta buvo 260,00 Eur.

  
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 Biudžetinių lėšų likutis banke 0,00 450,48

2 Mokėjimo kortelėse 0,00 0,00

3 Kasoje 0,00 0,00

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 2022 m. kovo mėn. 31 dienai – 95012,72  Eur. Tame skaičiuje:

142 Lėšos valstybinėms funkcijoms 20 496,07
 2.1.1.1.1.1.E. Darbo užmokestis pinigais 20 169,26
 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 326,81

151 Savivaldybės biudžeto lėšos 74 516,65
 2.1.1.1.1.1.E. Darbo užmokestis pinigais 69 268,38
 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 1 127,96
 2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos 135,10
 2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 430,92

 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 3 044,96
 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 275,50
 2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais 233,83

6. Gautinų sumų likutis 20,83 Eur, kurias sudaro gautinos įmokos.

Direktorius Rimantas Žąsinas

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė Stanislava Vaičiulienė  



Agnė Baranauskienė, +370 698 54519 , El. p.: agne.baranauskiene@siauliai.lt

mailto:agne.baranauskiene@siauliai.lt
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