20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2018-03-31
Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

1

2

3

Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės biudžeto asignavimų dalį,
1. gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 1 344 528,98
valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti
1 344 028,98
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
500,00

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
savivaldybės biudžeto asignavimų
dalį, gautą iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų):

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3.

Finansavimo
sumos (gautos),
išskyrus
neatlygintinai
gautą turtą

Finansavimo
sumų
*
pergrupavimas

4

5

0,00

806 798,51

125 444,51

805 473,71
1 324,80

7 475,64
117 968,87

Iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų
(finansavimo sumų dalis, kuri
gaunama iš Europos Sąjungos,
513 048,37
neįskaitant finansvimo sumų iš
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES
projektams finansuoti):

39 353,00

0,00

0,00

0,00

Neatlygintinai
gautas turtas

Perduota kitiems
viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl turto
pardavimo

6

6

8

0,00

0,00

0,00

Finansavimo
Finansavimo
sumų
sumų
sumažėjimas dėl Finansavimo Finansavimo
sumažėjimas dėl jų perdavimo ne
sumos
sumų (gautinų)
jų panaudojimo
viešojo
(grąžintos)
pasikeitimas
savo veiklai
sektoriaus
subjektams
9

10

11

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

12

13

18 515,43

1 326 013,55

18 515,43

1 325 513,55
500,00

133 506,30

798 736,72

16 274,47
117 231,83

796 674,88
2 061,84

4 879,95

547 521,42

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti
513 048,37
39 353,00
4 879,95
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių:
192,95
0,00
0,00
0,00
43,00
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
192,95
43,00
5. Iš viso finansavimo sumų
2 664 568,81
164 797,51
0,00
0,00
156 944,68
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis
Direktorius
Edita Daniela Statkienė

547 521,42
149,95
149,95
2 672 421,64

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras

2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018 m. kovo mėn. 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras (toliau – Įstaiga) buvo
įregistruota 2003 m. gruodžio 23 d., rejestro Nr. 034007, įstaigos kodas 188213974, steigėjas
Akmenės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla :
- užtikrinti rajono gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimą bei sąlygas kūrybinei
laisvei;
- organizuoti liaudies amatų vystymą ir etninės kultūros globą, jos kūrybinę veiklą;
- propaguoti mėgėjų ir profesionalųjį meną;
- reprezentuoti kultūrą rajone, apskrityje, respublikoje, užsienyje;
- organizuoti rajoninius, regioninius, respublikinius ir tarptautinius pramoginius
renginius;
- rengti mėgėjų ir profesionalių meno kolektyvų renginius;
- rengti ir įgyvendinti kultūrinių programų projektus;
- dalyvauti bendrose Akmenės rajono, apskrities, respublikos ir užsienio kultūros
programose, kaupti ir skleisti informaciją;
- bendradarbiauti su rajono kultūros, švietimo ir papildomo ugdymo įstaigomis,
dvasininkija, Lietuvos ir užsienio meno kolektyvais, meną puoselėjančiomis visuomeninėmis
organizacijomis.

2. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
3. Įstaiga turi šiuos padalinius:
Akmenės kultūros namai – Sodo g.1, Akmenė
Alkiškių kultūros namai – Atžalyno g.8, Alkiškių km
Kruopių kultūros namai – V.Didžiojo 9, Kruopiai
Papilės kultūros namai – Nepriklausomybės g.33, Papilė
Ventos kultūros namai – Žemaičių g. 35, Venta
Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto pavyzdys žemesniojo lygio finansinių ataskaitų
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II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

III. PASTABOS
Pastaba Nr. 1 ir 2 – vadovaujantis VSAFAS, ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas
finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą,
jei jis yra.
Pastaba Nr. 3 – biologinio turto įstaiga neturi.
Pastaba Nr. 4 – trumpalaikis turtas – 75 938,12 ( atsargos – 1 138,99 Eur, išankstiniai
apmokėjimai – 2 061,84 Eur, sukauptos gautinos sumos –31 319,68 Eur , gautinos sumos už
turto naudojimą – 184,37 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 50,00 Eur, kitos gautinos
sumos – 1 373,88 Eur ir pinigai banko sąskaitoje – 39 809,36 Eur).
Pastaba Nr.5 – finansavimo sumos – 2 672 421,64 Eur ( valstybės biudžeto –
1 326 013,55 Eur, savivaldybės biudžeto – 798 736,72 Eur, ES – 547 521,42 Eur ir kitų šaltinių
– 149,95 Eur).
Pastaba Nr.6 – įsipareigojimai – 30 345,27 Eur ( tiekėjams mokėtinos sumos –
3 756,84 Eur , su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 156,19 Eur, sukauptos mokėtinos sumos
– 26 432,23 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,01 Eur).
Pastaba Nr.7 – grynasis turtas padidėjo – 1 961,25 Eur.
Pastaba Nr. 8 – pagrindinės veiklos pajamos – 159 799,47 Eur , sąnaudos –
159 540,22 Eur.
Pastaba Nr. 9 – grynasis perviršis – 1 961,25 Eur.

Direktorė

Edita Daniela Statkienė

Vyriausiasis buhalteris

Ilma Nagrockė
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