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Kino centro „Garsas“ 2020 m.  I pusmečio Kultūros ir meno programos sąmatose buvo
patvirtinta   214782,77  Eur  asignavimų,  iš  jų  91300  Eur  savivaldybės  biudžeto  lėšų,  107000  Eur
pajamų įmokų į biudžetą lėšų ir  16482,77 Eur pajamų įmokų į biudžetą ankstesnių metų likučio lėšų. 

Pagal patvirtintas 2020 m. I pusmečio sąmatas iš viso gauta 154467,29 Eur asignavimų. Iš
jų  88577,39  Eur  savivaldybės  biudžeto  lėšų  (84583,04  Eur  darbo  užmokesčiui,  1211,54  Eur
socialiniam draudimui,  2782,81  Eur  prekių  ir  paslaugų  įsigijimo  išlaidoms  Laisvės  gynėjų  dienai
organizuoti),   64604,78 Eur pajamų įmokų į biudžetą lėšų ir 1285,12 Eur pajamų įmokų į biudžetą
lėšų iš 2019 m. likučio asignavimų. 2020 m. I pusmetį nepanaudota iš viso 60315,48 Eur asignavimų.
Iš  jų  2722,61  Eur  savivaldybės  biudžeto  lėšų  asignavimų  (  nepanaudota  2416,96  Eur  darbo
užmokesčiui,  88,46  Eur  socialiniam  draudimui  ir  217,19  Eur  prekių  ir  paslaugų  įsigijimui).
Savivaldybės biudžeto lėšos atlyginimams nepanaudotos dėl atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, negu
planuota. Nepanaudota 42395,22 Eur asignavimų iš pajamų įmokų į biudžetą lėšų, iš jų 804,15 Eur dėl
mažesnio, negu planuota pirkimų poreikio ir  41591,07 Eur dėl karantino metu sustabdytos veiklos ir
dėl neįvykdyto plano negautų pajamų. 2019 metų likučio nepanaudotos lėšos 15197,65 Eur (darbo
užmokesčiui  ir  socialiniam draudimui 13197,65 Eur,  nematerialiojo turto įsigijimui 2000 Eur.)  dėl
veiklos stabdymo karantino metu.  

Kultūros ir meno programos pajamų įmokų į biudžetą 2020 m. I pusmečio sąmatoje buvo
numatyta uždirbti 107000 Eur pajamų. Faktinės įmokos į biudžetą per 2020 m. I pusmetį 65408,93
Eur. Planas neįvykdytas dėl pandemijos metu įvesto karantino ir sustabdytos įstaigos veiklos.  Pervestų
į biudžetą 2020 m. I pusmetį, bet negautų  iš iždo asignavimų likutis 2020 m. birželio 30 d. yra 804,15
Eur, kartu su perkeltu 2019 metų likučiu 16001,80 Eur.   

Banko sąskaitoje 2020 m. birželio 30 d. nepanaudotų lėšų likutis 0,00 Eur. 
Ataskaitinio  laikotarpio  pabaigoje  įstaiga  turėjo  15085,84  Eur  mokėtinų  sumų,  iš  jų

13757,80  Eur  savivaldybės  biudžeto  lėšų  (  darbo  užmokestis  13531,43  Eur,  socialinis  draudimas
226,37 Eur), 74,96 Eur soc. draudimo įmokų iš  pajamų įmokų į biudžetą ankstesnių metų likučio lėšų
ir  1253,08  Eur  pajamų  įmokų  į  biudžetą  lėšų  už  prekes  ir  paslaugas,  kurių  sąskaitos  gautos  po
ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Ilgalaikių pradelstų įsiskolinimų įstaiga neturi.  
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