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Finansų ir biudžeto skyriui

Aiškinamasis raštas

prie 2021 metų birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų

I. Bendroji dalis

Žemaičių Kalvarijos Kultūros centras kaip įstaiga įregistruota juridinių asmenų registre

2005 m. liepos mėn. 4 dieną. Žemaičių Kalvarijos kultūros centras kuria ir vykdo kultūros

programas. Žemaičių Kalvarijos kultūros centras veiklą vykdo ne tik centre bet ir filialuose

Alsėdžiuose, Plateliuose.

Strateginis kultūros centro tikslas –ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią

bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje, plėsti kultūros paslaugų pasiūlą.

Pagrindinė veiklos rūšis – kultūros centro veikla. Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

vykdo kultūros ir sporto programas.

2021 m. birželio 30 d. kultūros centre dirbo 15 darbuotojų. Žemaičių Kalvarijos

kultūros centro patvirtintus (patikslintus) 2021 metų biudžeto lėšų asignavimų 85,53 % sudaro

savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 1,15 % sudaro

kitos valstybės biudžeto dotacijos savivaldybei (kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui

padidinti) vykdyti, 8,78 % asignavimų numatoma susigrąžinti iš biudžeto, pervedus kultūros

centro pajamas už turto nuomą ir pajamas už prekes ir paslaugas, 4,54 % sudaro 2020 metais

nepanaudotos biudžeto lėšos. Kultūros centras turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama iš

rėmėjų, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio 2%), be to

čia aktyviai vykdoma projektinė veikla.

                                                  II. Aiškinamojo rašto pastabos

Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos kultūros centrui savivaldybės tarybos 2021 m.

vasario 18 d. sprendimu  Nr.T1-50 patvirtintas biudžeto planas  2021 metams ( 132600 eurai):

1.Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuoma – 1500 eurų.

2.Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinio apsaugos ir kitose įstaigose – 10700,00 eurų.

2.Asignavimų Kultūros ir sporto programai (kodas 06 ) vykdyti:

2.1.savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – 118800 eurų

2.2.įstaigos pajamų ( už nuomą) – 1500 eurų

2.3.įstaigos  pajamų ( už prekes ir paslaugas) – 10700 eurų.

2.4.kitos VB dotacijos savivaldybei (kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui

padidinti) – 1600,00 eurų.

 Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos kultūros centrui savivaldybės tarybos 2021m. birželio 23 d. 

sprendimu Nr.T1-192 padaryti pakeitimai, kultūros ir sporto programai (kodas 06 ) vykdyti gauta 
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2020 metų nepanaudotos biudžeto lėšos 6300,00 eurai,( finansavimo šaltinis programoje – SAV_B  

LIK 01.02).

Biudžeto išlaidų sąmatos pagal patvirtintus finansavimo šaltinius, programą, funkcinę ir ekonominę 

klasifikaciją įvykdytos atsižvelgiant į patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas.

Kultūros centras per ataskaitinį laikotarpį gavo 51308,51 eurą :

1. Savarankiškoms funkcijoms – 50425,55 eurus

2. Įstaigos pajamų (už prekes ir paslaugas) – 89,38 eurus

3. Įstaigos pajamos (už nuomą) – 0,00 eurų

4. Kitos VB dotacijos savivaldybei (kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti)  – 

793,58 eurus

5. 2020 metais nepanaudotos biudžeto lėšos 0,00 eurų.

 Banko sąskaitoje biudžeto lėšų likutis 2021 m. birželio 30 d. 0,00 eurų.

Visi gauti asignavimai nuo metų pradžios  panaudoti pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją:

Savarankiškoms funkcijoms 50425,55 eurai:

1. Darbo užmokestis pinigais – 40217,11 eurų

2. Socialinio draudimo įmokos – 596,19 eurų

3. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,00 eurų

4. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –242,00 eurų

5. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos -8000,80 eurų

6. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 695,75 eurus

7. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 630,03 eurus

8. Darbdavių socialinė parama pinigais – 43,67 eurus.

  Įstaigos pajamų (už prekes ir paslaugas)- 89,38 eurus:

1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -89,38 eurus.

  Įstaigos pajamų (už nuomą)- 0,00 eurų:

  1.   Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –0,00 eurų

Kitos VB dotacijos savivaldybei (kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti) 

– 793,58 eurus:

1.   Darbo užmokestis pinigais -793,58 eurus.

  2020 metais nepanaudotos biudžeto lėšos -0,00 eurų:

  1.   Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –0,00 eurų

  2.   Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos – 0,00 eurų.

Per pirmą ir antrą ketvirtį buvo surinkta pajamų už suteiktas paslaugas 506,46 eurai, kurie

buvo pravesti į iždą, iš iždo susigrąžinta 89,38 eurai už prekes ir paslaugas.

Per pirmą ir antrą ketvirtį buvo surinkta pajamų už patalpų nuomą 0,00 eurų.

Bendras pajamų likutis ižde 2021 m. birželio 30 d. yra 417,08 eurai.

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro 2021 m. birželio 30 d. debitoriniai ir kreditoriniai įsiskolinimai:

     1.    2021 m. birželio 30 d. pagal debitorinį įsiskolinimą sudaro 0,00 eurų.

     2.    2021 m. birželio 30  d. pagal kreditorinį įsiskolinimą sudaro  13776,89 eurai:

     2.1. Savarankiškų funkcijų  lėšos- 13753,80 eurų:
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      2.1.1. Darbo užmokestis pinigais 2.1.1.1.1.1. sudaro 6732,38  eurai, likome skoloje 

darbuotojams už birželio mėn.

     2.1.2. Socialinio draudimo įmokos 2.1.2.1.1.1.  111,94 eurai, likome skoloje Valstybinio 

socialinio draudimo valdybai už birželio mėn.

     2.1.3. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos sudaro 48,40

              eurai, likome skoloje tiekėjui už suteiktas paslaugas:

              UAB „Megometras“- 48,40 eurų.

     2.1.4. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21. sudaro 139,15

               eurų, likome skoloje tiekėjams už paslaugas:

               UAB „Nevda“ -24,20 eurai

               UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ -114,95 eurai.

     2.1.5. Komunalinių  paslaugų įsigijimo išlaidos  2.2.1.1.1.20. sudaro 237,64 eurai:

             Žemaičių Kalvarijos kultūros centras tiekėjams  ataskaitinio laikotarpio pabaigai skolingi:

             AB Energijos skirstymo operatoriui – 60,97 eurus

             Alsėdžių Šv. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapija -37,41 eurą

             UAB Plungės vandenys“- 14,06 eurus

             UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“-21,24 eurus

             Plungės rajono savivaldybės administracija- 84,65 eurus

             UAB „Ignitis“ – 19,31 eurą.

     2.1.6. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. sudaro 658,88 eurai, likome skoloje

              už prekes ir paslaugas:

              I.Į Danuva – 62,42 eurus

              Laikas atsinaujinti -48,40 eurus

              UAB GEDA ir partneriai- 448,06 eurus

               Vytautas Galminas -100,00 eurų

      2.1.7. Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 2.8.1.1.1.2. sudaro 2028,62 eurai, likome

               skoloje  tiekėjams pagal įvykdytus savivaldybės projektus:

               Aistė Ruškienė – 850,00 eurus

               Aušra Budrienė -   50,00 eurų

               Bronislovas Razma -350,00 eurų

               Disva, UAB - 42,00 eurus

               I.Gaudutienės I.Į -200,00 eurų

               MB Plate lyn – 100,00 eurų

               UAB Klaipėda Tours – 250,00 eurų

               Žydrė Končiuvienė -186,62 eurus.

       2.1.8.Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 3.1.1.3.1.2 sudaro -3796,79 eurai, likome

               skoloje už prekes UAB Skytech.LT

      2.2.    Biudžetinių įstaigų pajamos – 23,09 eurai:

      2.2.1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30. sudaro 23,09 eurai, likome skoloje

                už prekes UAB  Kauno Saulėtekiui.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, įstaiga neturi.

Direktorė                                                                                   Rima Jokubauskienė
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Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja                                    Genovaitė Bertašienė

Rengė: buhalterė Virgina Rimkienė

Tel.Nr.59070




