PAKRAŽANČIO KULTŪROS CENTRAS
Įmonės kodas 300077804,Grinių kaimas Pakražančio sen. Kelmės rajonas
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015 m. kovo 31 d.
I. BENDROJI DALIS
Pakražančio kultūros centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kelmės
rajono savivaldybės biudžeto.
Adresas: Žalpių g. 22, Grinių kaimas Pakražančio sen. Kelmės rajonas , Lietuvos Respublika.
Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kelmės rajono savivaldybė.
Pakražančio kultūros centras atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavesta pramogų ir kito
poilsio organizavimo funkcijas ir įgyvendina valstybės politiką šioje srityje.
Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą DNB
banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinius.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 metų kovo 31 dienos duomenis.
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.
Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 7 (2014 – 7 ).
Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 7,0 etatai (2014-7,0 etatai)
Finansinę apskaitą tvarko Kelmės rajono savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų
apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja Lina Mackevičienė.

II. APSKAITOS POLITKA
Pakražančio kultūros centro apskaitos politika nustatyta vadovaujantis viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Biudžetinės įstaigos apskaita tvarkoma finansų
valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje „Biudžetas VS“.

III. PASTABOS
1.Ilgalaikis turtas
Finansinės būklės ataskaitoje A dalyje parodytas įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas –
negyvenamieji pastatai. Ilgalaikis turtas pateikiamas likutine verte. Turto vertė sumažėjo dėl jo
nusidėvėjimo. Įstaigoje naudojamas nudėvėtas turtas už 1994,03 Eur.

2.Trumpalaikis turtas
Trumpalaikio turto dalyje parodytos naudojamos ūkinės medžiagos, per metus gautinos sumos ir
pinigai banko sąskaitose.
2.1 Atsargos. Atsargų likutis 2015 metų I ketvirčio pabaigoje 863,63 Eur.
2.2 Per vienerius metus gautinos sumos – 6827,30 Lt.,
t.y. 3324,2 Eur – sukauptos gautinos sumos , gautinos sumos už suteiktas paslaugas -13,01 Eur ir
3490 Eur negautos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai.
2.3 Pinigai ir jų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai eilutėje parodyti pinigai banko sąskaitose sudaro 266,03 Eur.
3.Finansavimo sumos
Finansavimo sumose parodomos gautų finansavimo sumų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei
kitų šaltinių lėšos 38787 Eur..
Finansavimo sumų likutį sudaro iš savivaldybės biudžeto 38787 Eur. Detali informacija apie
finansavimo sumų pokyčius per 2015 metų I ketvirtį pateikiama lentelėje „Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“.
4. Įsipareigojimai .
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2015 m. kovo 31 d. yra 7027,56 Eur. Tai sudaro įsiskolinimas su
darbo santykiais susiję įsipareigojimai 3690,61 Eur. (pajamų mokestis, socialinio draudimo
įmokos), tiekėjams mokėtinos sumos 196,33 Eur ir sukauptos mokėtinos sumos – 3140,62 Eur.
5.Grynasis turtas
Sukauptas einamųjų metų perviršis sudaro 63,06 Eur Tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas
paslaugas .
6.Pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje parodytos finansavimo pajamos 14280,08 Eur., gautos iš
savivaldybės biudžeto . B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos 14217,02 Lt., t.y. darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo, komunalinių paslaugų ir ryšių išlaidų, kvalifikacijos kėlimo bei
kitų paslaugų.
Pagrindinės veiklos pajamos didesnės už pagrindinės veiklos sąnaudas 63,06 Lt. dėl biudžetinių
įstaigų pajamų
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