STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRAS

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos

2022-12-31 Nr. C2-

Strateginio planavimo ir finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
ATASKAITOS 2021-12-31
Stasio Eidrigevičiaus menų centras yra biudžetinė savivaldybės įstaiga, užsiimanti kultūros
objektų veikla, kuri įkurta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu
Nr. 1-288.
Stasio Eidrigevičiaus menų centras per 2021 metus pagal 98.800,00 Eur sąmatą gavo iš
savivaldybės biudžeto (151) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, bei kitoms prekių ir
paslaugų išlaidoms kompensuoti – 80.549,44 Eur:
Darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui ir darbdavių socialinei paramai gauta ir
panaudota 58.095,47 Eur. Pagal 69.700 Eur sąmatą liko nepanaudota 11.604,53 Eur dėl neužimtų
etatų.
Prekių ir paslaugų įsigijimui iš savivaldybės biudžeto lėšų gauta ir panaudota 22.953,97
Eur. Pagal 29.600 Eur sąmatą liko nepanaudota 6.646,03 Eur. Įstaiga yra kūrimosi etape, ne visa
planuota veikla buvo įgyvendinta, todėl ne visos planuotos lėšos buvo panaudotos.
Įstaiga per 2021 metus gavo iš savivaldybės biudžeto (2020 m. savivaldybės biudžeto
likutis (1508)) kreditoriniam įsiskolinimui

už 2020 m. padengti – 605,95 Eur. Visos lėšos

panaudotos per I ketv. ryšių paslaugoms bei kitoms prekėms, paslaugoms įsigyti.
Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui iš valstybės biudžeto (1452
lėšos) 2021 metais įstaigai buvo skirta 500 Eur. Lėšos panaudotos per I pusmetį.
Per 2021 metus pajamų įmokų į biudžetą negavo.
2020 m. pajamų įmokų į biudžetą likutis (302) - 117 Eur, buvo panaudotas įstaigos
veikloje per III ketvirtį.
Kreditorinį įsiskolinimą 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro:
Asignavimų šaltinis – Savivaldybės biudžeto lėšos (151) - 118,37 eurų:
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9,94 Eur - soc.draudimo įmokos už darbdavius nuo gruodžio mėnesio DU
35,24 Eur – ryšių išlaidoms,
65,59 Eur - komunalinėms paslaugoms apmokėti už administracines patalpas Topolių a.
12;
7,60 Eur - kitoms komunalinėms paslaugoms;
Įsiskolinimas susidarė, nes sąskaitos už gruodžio mėnesį gaunamos ir apmokamos per
sausio mėnesį.
Pagal investicijų projektų programą (02) įgyvendinant projektą „Stasio Eidrigevičiaus
menų centro įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą" gautos sąskaitos iš AB
„Panevėžio statybos trestas“ už atliktus rekonstravimo darbus už gruodžio mėnesį už 468.330,09
Eur
Per 2021 metus gauta ir panaudota paskolų (152) lėšų 1.426.642,27 Eur. Numatytas paskolų
asignavimų planas metams 1.591.500,00 Eur.
Per 2021 metus gautos ir panaudotos visos suplanuotos savivaldybės asignavimų biudžeto
likučio (1508) lėšos - 100.000,00 Eur.
Per 2021 metus suplanuotos ES (13.12) lėšos 802.300 Eur, panaudota 555.678,33 Eur.
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2021 m. gruodžio 31
d. įstaiga neturi.
Stasio Eidrigevičiaus menų centras likučiai banko sąskaitose:
1.Biudžetinė sąskaita LT177300010156884834 –0 Eur ( biudžeto lėšos (151).
2. Projekto sąskaita LT037300010156884892 – 726.218,56 Eur ( ES lėšos iš CPVA))

Direktorius

Arūnas Astramskas

Vyr. finansininkė

Gitana Vainauskė
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