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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 kutūros centras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų 

neturi. 

1.3. Informacija apie įstaigos filialus iratstovybes. 

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

1.4. Darbuotojų skaičius 

2019 metų birželio mėn. 30 dieną  – 17 darbuotojų. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Įstaigos apskaitos politika išsamiai aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinyje. 

Finansinės ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS. 

 

III. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Finansinės būklės ataskaita: 

1.1. Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 180902.46 Eur.  

1.2 Nematerialuis turtas 174.08 Eur,palyginus su praeitu laikotarpiu sumažėjo 261,12 Eur. 

1.2. Trumpalaikis turtas sudarė 23014,75 Eur. Atsargos – 149,80 Eur. Gautinos sumos 

21136,59 Eur: 278,95 Eur gautina suma už suteiktas paslaugas, 20854,02 Eur sukauptos 
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finansavimo pajamos iš savivaldybės lėšų, 3,62 Eur –gautina suma už sunaudotą elektros energiją, 

2598,41 Eur - kitos sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės. 

1.3. Pinigų likutis banke: 1728,36 Eur. Biudžetinė sąskaita – 135,96 Eur, šaltinių sąskaitose  

– 1592,40 Eur. 

1.4. 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 – 4511,79 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 

157029,24 Eur, iš ES biudžeto – 19078,09 Eur, iš kt. šaltinių – 724,00 Eur 

1.5.Įsipareigojimai ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudarė – 18259,23 Eur. Tai tiekėjams 

mokėtinos sumos – 2827,56 Eur, įstaigos išlaikymui, skolos darbuotojams -9563,51Eur, 5868,16 

Eur - sukauptos atostoginių sąnaudos . 

1.6. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  sudarė – 4488,94 Eur. 

2.Veiklos rezultatų ataskaita  

2.1 pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė -  96564,10Eur.  

2.2. finansavimo pajamos -93953,09 Eur. Iš jų valstybės biudžeto lėšos – 542,87 Eur, 

savivaldybės biudžeto – 86317,67 Eur, iš ES biudžeto – 7069,98 Eur, iš kitų fin. šaltinių – 22,57 

Eur. 

2.3 pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2611,01 Eur. Tai pajamos uždirbtos nuomojant 

patalpas ir organizuojant renginius. 

2.4. pagrindinės veiklos sąnaudos – 9611,13 Eur. Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo – 57769,65 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 11500,80 Eur., komunalinių paslaugų ir 

ryšių – 10482,76 Eur, komandiruočių – 787,00 Eur, transporto- 3094,49 Eur, kvalifikacijos kėlimo 

– 395,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo- 183,93 Eur, sunaudotų atsargų – 6922,15 Eur, 

kitų paslaugų – 5211,35 Eur, kitos -564,00 Eur. 

2.5. pagrindinės veiklos deficitas – 347,03 Eur. Grynasis nuostolis -747,03 suda Eur. jį 

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

sudaro 2211,01 Eur, sąnaudos – 2958,04eur. Pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 400,00 Eur. 
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