ŠAUKĖNŲ KULTŪROS CENTRAS
Į. k. 300078094, Juodlės 2, Kelmė, tel 8-61606034

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015-03-31

I.

BENDROJI DALIS

1. Įstaigos kodas 300078094, valstybės funkcijos kodas 08.02.01.08. ,,Kitos kultūros ir meno
įstaigos“.
2. Šaukėnų kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ir pavaldžių įstaigų neturi.
3. Šaukėnų kultūros centro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu 7.

II. APSKAITOS POLITIKA
1. Šaukėnų kultūros centro apskaitos politika nustatyta vadovaujantis viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

III. PASTABOS
4. Finansinės būklės ataskaitos A dalyje parodytas įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis
turtas – negyvenami pastatai, mašinos ir įrengimai , kompiuterinė technika, biuro įranga,
kitas ilgalaikis materialusis turtas. Turto vertė sumažėjo dėl jo nusidėvėjimo.
5. Kultūros centras biologinio turto neturi.
6. Trumpalaikio turto dalyje parodytos centro veikloje naudojamos ūkinės medžiagos, per
metus gautinos sumos ir pinigai banko sąskaitose.
Atsargos- 39,51 Eur.
Per vienus metus gautinos sumos – 2897,75 Eur , iš jų: negautos finansavimo sumos – 0 Eur
, sukauptos gautinos sumos – 2897,75 Eur.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai -152,55 Eur , iš jų: pinigų likučio biudžeto lėšų sąskaitoje 102,55 Eur , surenkamoje pajamų lėšų sąskaitoje – 0 Eur , pajamų lėšų sąskaitoje- 50,00 Eur
ir kitų lėšų sąskaitoje- 0 Eur .
7. Finansavimo sumose parodomas

finansavimo sumų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų

bei paramos lėšų gautos ir panaudotos lėšos .Iš valstybės biudžeto gauta – 0 Eur . Finansavimo
sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui gauta 0 Eur , kitoms išlaidoms- 11796,47
Eur . Panaudota nepiniginiam turtui 2378,10 Eur , kitoms išlaidoms – 11796,47 Eur .

8. Įsipareigojimų dalyje rodomos

įsiskolinimas tiekėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų-

720,87 Eur , biudžetinių įstaigų pajamų lėšos – 0 Eur . Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai rodomas įsiskolinimas už soc. draudimo įmokos iš darbdavio lėšų– 0 Eur ,
soc. draudimo įmokos – 0 Eur , darbo užmokesčio – 0 Eur,

mokėtinos sumos pagal

vykdomuosius raštus – 0 Eur , gyventojų pajamų mokestis – 0 Eur . Sukauptose mokėtinose
sumose parodytas sukauptas kasmetinių atostogų rezervas – 1770,48 Eur

, sukauptas

socialinis draudimas nuo kasmetinių atostogų rezervo –548,46 Eur .
9. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos pagrindinės veiklos: iš savivaldybės
biudžeto finansavimo pajamos nepiniginiam turtui –0 Eur ir kitoms išlaidoms- 15666,72 Eur .
Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 50,00 Eur .
10. B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio -8015,52
Eur , socialinio draudimo –2483,18 Eur , ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 2378,10 Eur ,
komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų – 2747,80 Eur , sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos
– 0 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos- 42,05 Eur ,
11. E dalyje parodytas baudų ir delspinigių sąnaudos – 0,07 Eur .
12. J dalyje grynasis perviršis ar deficitas – 50,00 Eur, tai biudžetinių įstaigų gautos pajamų
lėšos.
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