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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Įstaigą identifikuojantys ir jo veiklą apibūdinantys duomenys. 

Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras (toliau tekste PKC) buvo įsteigtas 2003 m. 

spalio 30 d. Pagrindinė veikla – kitur niekur nepriskirta pramoginė veikla.  

1.2 Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus. 

Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų 

neturi. 

1.3. Informacija apie įstaigos filialus ir atstovybes. 

Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras neturi filialų ir kitų struktūrinių padalinių. 

1.4. Darbuotojų skaičius 

2018 metų kovo  mėn. 31 dieną  – 16 darbuotojų. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Įstaigos apskaitos politika išsamiai aprašyta 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinyje. 

Finansinės ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS. 

 

III. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Finansinės būklės ataskaita: 

1.1. nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė -826,88 Eur. tai įstaigos 

internetinė svetainė.  

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 209001,66 Eur. 

per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 5538,33 Eur, tai įtakojo materialiojo turto nusidėvėjimas.  
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1.3. Trumpalaikis turtas sudarė 2197,83 Eur. Atsargos – 315,79  Eur. Gautinos sumos 

18075,50 Eur: 16240,74 Eur sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės lėšų, 406,12 – iš 

Europos sąjungos l., 58,33 Eur –gautina suma už sunaudotą elektros energiją, 1370,31 Eur - kitos 

sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės. 

1.4. Pinigų likutis banke: 2795,98 Eur. Biudžetinė sąskaita – 127,58 Eur, kt. šaltinių 

sąskaitose  –1064,04 Eur., projektų sąskaitoje -1376,88 Eur. 

1.5. Finansavimo sumos yra išdetalizuotos 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos“ 4 priede 

,,Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. 

nepanaudoto finansavimo sumos: iš valst. biudžeto – 6230,68 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 

178299,55 Eur, iš ES biudžeto – 25717,60 Eur, iš kt. šaltinių – 1233,88 Eur 

1.6.Įsipareigojimai ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudarė – 16875,36 Eur. Tai tiekėjams 

mokėtinos sumos – 3074,59 Eur, įstaigos išlaikymui, skolos darbuotojams -8770,54Eur, 5030,23 

Eur - sukauptos atostoginių sąnaudos . 

1.7. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  sudarė – 2669,30 Eur. 

2.Veiklos rezultatų ataskaita  

2.1 pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė- 44928,13 Eur.  

2.2. finansavimo pajamos -43814,52 Eur. Iš jų valstybės biudžeto lėšos – 254,12 Eur, 

savivaldybės biudžeto – 41373,90 Eur, iš ES biudžeto – 2186,50 Eur. 

2.3 pagrindinės veiklos kitos pajamos – 1113,61 Eur. Tai pajamos uždirbtos nuomojant 

patalpas ir organizuojant renginius. 

2.4. pagrindinės veiklos sąnaudos – 45693,06 Eur. Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo – 27291,26 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos -5770,86 Eur., komunalinių paslaugų ir 

ryšių – 7484,38 Eur, komandiruočių – 31,74 Eur, transporto- 1343,15 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 

485,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo-104,70 Eur, sunaudotų atsargų – 2395,08 Eur, 

kitų paslaugų – 786,89 Eur. 

2.5. pagrindinės veiklos deficitas – 764,93 Eur. Grynasis nuostolis sudaro 764,93 Eur. jį 

sudaro pagrindinės veiklos kitų pajamų ir sąnaudų skirtumas. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

sudaro 1113,61 Eur, sąnaudos – 1878,54 Eur.  
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