2022 M. PIRMOJO KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas)
I. BENDROJI DALIS
Informacija apie Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrą (toliau – Kultūros centras)
pateikta 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie Kultūros
centrą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA
Kultūros centro apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2021 metų finansinių
ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir
biudžeto skyriui.
Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

III. PASTABOS
Sprendimų dėl teisinių ginčų Kultūros centras neturi.
Nematerialus turtas
Nematerialaus turto naujai gauto nebuvo. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo dėl turto
nusidėvėjimo.
Ilgalaikis materialus turtas
Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikis materialus turtas atskiromis grupėmis sumažėjo dėl
nudėvėto turto amortizacijos.
Atsargos
Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 3431.51 Eur lyginant su ataskaitiniu
laikotarpiu, nes nesunaudotos medžiagos, likęs transporto kuro likutis ir neatiduotas naudoti ūkinis
inventorius.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likutis banke lyginant su praėjusiu laikotarpiu
padidėjo 11554.85 euro, nes nepanaudoti gauti asignavimai projektams, pilnai nepanaudoti susigražinti

surinktų pajamų už paslaugas pinigai, bei nepanaudoti gauti paramos, konkursų laimėjimų pinigai.
Grynų pinigų likutis likęs kasoje – 162.90 Eur.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu didesnės, nes gautas didesnis
finansavimas iš Kultūros tarybos ir per VVG grupę projektams ataskaitiniame laikotarpyje.
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 6187.71 Eur, nes
atsiskaitymams su tiekėjais sąskaitos apmokėjimui pateiktos sekantį mėnesį.
Priskaičiuotas darbo užmokestis ir darbdavio socialinis draudimas mokamas sekantį mėnesį –
56750.48 Eur.
Sukauptos mokėtinos sumos didesnės 12408.74 Eur, dėl didesnio sukaupto atostogų rezervo ir
neatsiskaityta su atskaitingais asmenimis pagal avansines apyskaitas už 395.84 Eur.
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Kultūros centro einamųjų metų deficitas per ataskaitinį laikotarpį – (-3291.69 Eur) dėl prekių
nurašytų 2022 metais, kurios buvo supirktos iš surinktų pajamų už paslaugas pinigų ankstesniais
metais.
Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos veiklos pajamos
Pajamos už suteiktas paslaugas lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo 6007.79 Eur, nes
karantino metu nebuvo teikiamos paslaugos, buvo atšaukiami renginiai, nebuvo nuomojamos patalpos
komerciniams renginiams vykdyti.
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos išaugo 15.5 tūkst.
eurų dėl padidintų algų darbuotojams, atitinkamai padidėjusių socialinio draudimo įmokų, padidėjusių
komunalinių ir ryšių paslaugų išlaidų, kitų paslaugų išlaidų.
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