
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS  KULTŪROS CENTRO

2021 METŲ II KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras (toliau tekste – Kultūros centras) –

biudžetinė įstaiga, kurios savininkas – Kazlų Rūdos savivaldybė, savininko teises ir pareigas

įgyvendinanti institucija – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Kultūros centras 2000-05-22

įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 188749235, Kultūros centras turi

paramos gavėjo statusą. 

Kultūros centras yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Kazlų

Rūdos savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. Kultūros centro buveinės adresas – S.Daukanto g.

19N, LT-69430 Kazlų Rūda.

Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Kazlų

Rūdos savivaldybės institucijų sprendimais, įsakymais, mero potvarkiais, Kazlų Rūdos savivaldybės

tarybos 2010-11-26 sprendimu Nr. TS 38-1086 patvirtintais „Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros

centro nuostatais“.

                     Kultūros centro veiklos tikslai: įgyvendinti bendrą valstybės ir savivaldybės kultūros 

politiką, siekti kultūros žanrų įvairovės, skatinti etninę bei mėgėjų veiklą, renginių organizavimą bei

kitą kultūrinę raišką, rūpintis jos plėtra.

Kultūros centrą kontroliuojantis subjektas – Kazlų Rūdos savivaldybė.

Kultūros centras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

Kultūros centro teritoriniai struktūriniai padaliniai (filialai), kurie nėra juridiniai

asmenys:

Antanavo kaimo  kultūros namai. Bagotosios g. 4-12, Antanavo k. Kazlų Rūdos sav.;

Bagotosios kaimo kultūros namai. Šilo g. 55, Bagotosios k. Kazlų Rūdos sav.;

Būdos kaimo kultūros namai. Liepų g. 12, Būdos k. Kazlų Rūdos sav .;

Jūrės miestelio kultūros namai. Stoties g. 19, Jūrės mstl.;

Plutiškių kaimo kultūros namai. Mokyklos g. 5, Plutiškių k.;

Višakio Rūdos kaimo kultūros namai. Višakio Rūdos k. , Kazlų Rūdos sav.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę Kultūros centro, veiklą nėra.

Kultūros centro  vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 34 .

Kultūros centro finansinė ataskaita pateikta už 2021 m. II ketvirtį.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami eurais.

Elektroninio dokumento nuorašas



II. APSKAITOS POLITIKA

Kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Kultūros centro apskaitos politika aprašyta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų

aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas. Tai – nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas: įsigijimo

savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą. 

Nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Kitas nematerialusis turtas, likutinė vertė – 4215,15 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 31481,16 Eur,

iš jų:

mašinos ir įrengimai, likutinė vertė – 2762,22 Eur;

transporto priemonės, likutinė vertė – 0,00 Eur,

baldai ir biuro įranga, likutinė vertė – 0,00  Eur;

kitas materialusis turtas  likutinė vertė – 28718,94 Eur

2. Trumpalaikis turtas. Tai – atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus

gautinos sumos ir pinigai. Ataskaitinio laikotarpio atsargų likutis ir sudėtis pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Atsargų likutis ir sudėtis

Eil.

Nr.

Atsargų pavadinimas Suma, Eur Asignavimo šaltinis

1. Atsargos 101,44 B

Atsargos 40,30 P

Ūkinis inventorius 0,00 PR

Iš viso: 141,74

3. Išankstiniai apmokėjimai. Tai – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir kitos

ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kazlų Rūdos savivaldybės

kultūros centro atliktų išankstinių mokėjimo vertė buvo 215,94 Eur. už kurą transportui iš biudžetinių

įstaigų pajamų. 

4. Per vienerius metus gautinos sumos. Tai – sukauptos gautinos sumos iš

savivaldybės biudžeto bei gautinos sumos už paslaugas.



Sukauptos gautinos sumos – 51914,89 Eur.: sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės

biudžeto kreditoriniam įsiskolinimui sumokėti – 28264,36 Eur;

atostoginių kaupiniai – 21281,90  Eur;

gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas  – 511,75 Eur.

kitos gautinos sumos – 1123,32 Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likučiai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė. Pinigų likučiai

Eil.

Nr.

Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas Suma, Eur

1. Savivaldybės biudžeto lėšų 6407,84

2. Valstybės biudžeto lėšų 17741,36

2. Įstaigos pajamų 181,64

3. Pavedimų lėšų ( saviv.) 0,00

4. Paramos lėšų 8150,59

5. Europos sąjungos lėšų 5996,00

Iš viso: 38477,43

6. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal

šaltinį, tikslinę paskirtį parodyti  priede.

7. Įsipareigojimai. Kultūros centras turi įlgalaikių įsipareigojimų – atidėjinių. 2021 m.

birželio 30 d. jie sudarė 3593,22 Eur. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima: teikėjams mokėtinas

sumas, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

7.1. Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams:

Biudžeto lėšos: 6047,01 Eur.:

Biudžetinių įstaigų pajamos:0,00 Eur:

Valstybės lėšos: 0,00 Eur.

Kitos lėšos( paramos) :0,00 Eur.

Europos Sąjungos lėšos–  0,00 Eur.

7.2. Kreditorinis įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais:

Biudžeto lėšos: 42793,29 Eur.:



7.3. Kreditorinis įsiskolinimas susijęs su atidėjiniais:

Biudžeto lėšos: 3593,22 Eur.:

7.2. Debitorinis įsiskolinimas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje debitorinio įsiskolinimo kultūros centras neturėjo.

8. Finansavimo bei kitos pajamos. Tai – panaudotų finansavimo sumų, gautų arba

gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms

kompensuoti. Kultūros centre per atskaitinį laikotarpį užregistruota finansavimo pajamų iš:

valstybės biudžeto –  9442,64 Eur,

savivaldybės biudžeto – 164066,18 Eur,

                      ES  lėšų – 61,86 Eur.

kitų šaltinių – 36,18 Eur.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų

pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų  Kultūros centro veikloje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskautinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

PRIDEDAMA. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį

laikotarpį.

Direktorius                                                                                                       Valdas Andriuškevičius

Vyresnioji buhalterė                                                                                               Ramunė Vygantienė
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