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2021 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 m. liepos 14 d.
I.

BENDROJI DALIS

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras (toliau – Kultūros centras) įregistruotas
2008 m. liepos 1 d. Juridinių asmenų registre, kodas. 301779536. Registravimo pažymėjimo Nr.
084926, pažymėjimas išduotas 2008 m. liepos 1 d. Savininkas – Plungės rajono savivaldybė.
Buveinė – Žarėnų g. 46, Žlibinai, Plungės r., tel. +370 618 39049.
Žlibinų kultūros centras aptarnauja Žlibinų, Paukštakių ir Babrungo seniūnijų teritorijos
gyventojų poreikius. Taip pat turi padalinį Kantaučių daugiafunkciame centre, kuriame vykdomas
ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Žlibinų kultūros centro veiklos sritys – kultūrinė-meninė veikla, ikimokyklinis,
priešmokyklinis, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, švietimo pagalba.
Kultūros centro tikslai: tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti etninę kultūrą,
mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę, neformaliojo vaikų švietimo, pramoginę
veiklą, rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida, užtikrinti ikimokyklinį
ir priešmokyklinį ugdymą, neformalųjį švietimą bei socialinių paslaugų organizavimą.
Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų kultūros centras neturi.
2021 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 18 darbuotojų, iš jų: 1 darbuotojas pagal terminuotą
darbo sutartį. Užimtų etatų skaičius – 13,4, iš jų: 10,6 etatų nepedagoginių darbuotojų
savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti; 2,8 – pedagoginės pareigybės.
Kultūros centro buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai Plungės paslaugų ir švietimo
pagalbos centro biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriuje.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. kultūros centro apskaita tvarkoma ir duomenys visose finansinėse
ataskaitose pateikiami eurais.
II. APSKAITOS POLITIKA

Kultūros centro apskaitos politikos
metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

bendrosios

nuostatos

pateiktos

2020

metų

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. 1)
Nematerialiojo turto (internetinės svetainės) likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
sudarė 608,63 Eur, balansinė vertė sumažėjo dėl amortizacijos 37,62 Eur.
2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. 2)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 542250,94
Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto.
1

Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo, ilgalaikio turto balansinė vertė sumažėjo 5977,68 Eur.
Kultūros centre yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.
Lentelėje pateikiami šio ilgalaikio materialiojo turto daiktai ir jų įsigijimo savikaina:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

IMT pavadinimas

Inventoriaus Nr.

Nešiojamas kompiuteris
Mokyklinis autobusas IVECO DAILY 50C 15V
Pianinas
Šaldytuvas HAIER
Stiprintuvas
Iš viso:

IT1208202
CA-00000518
IT0130001
0014
IT45618

IMT įsigijimo
savikaina Eur
622,68
36 115,62
410,39
361,74
570,58
38081,01

`

3. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 3)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kultūros centras turėjo atsargų už 2815,97 Eur, iš jų: kieto
kuro patalpų šildymui įsigijimo vertė – 555,75 Eur, kanceliarinių prekių už 213,91 Eur, statybinių
prekių – 224,18 Eur, degalų likučio įsigijimo vertė transporto priemonėje – 26,50 Eur, kompiuteriai
– 790 Eur, ugdymo priemonės – 129,49 Eur, higienos ir valymo priemonės – 110,90 Eur bei kitos
medžiagos.
Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su metų pradžia, sumažėjo 268,70
Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį kultūros centras įsigijo atsargų už 7642,78 Eur, iš jų:
– 7410,32 Eur sudaro pirkimai. Maisto produktų nupirkta Kantaučių darželiui už 2620,35
Eur, kuras patalpų šildymui 1638 Eur, kompiuterinė įranga ir eksploatacinės medžiagos už
973,23 Eur, kanceliarinių prekių – 237,64 Eur, higienos ir valymo prekių – 210,48 Eur,
degalai ir kt. priemonės mokykliniam autobusui 671,57 Eur, statybinės medžiagos 234,28
Eur bei kt. prekės ir medžiagos.
– gauta nemokamai už 232,46 Eur. Pagal programą nemokamai gauti vaisiai iš UAB
„Vaisiai Jums“ už 33,46 Eur ir nemokamai gautas telefonas iš fizinio asmens už 199 Eur.
Sunaudota atsargų veikloje 7911,48 Eur.
4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr. 4)
Išankstinių apmokėjimų suma laikotarpio pabaigoje sudaro 826,01 Eur, iš jų:
– 668,20 Eur išankstinis apmokėjimas UAB Electronic Trade už lauko namelį su čiuožykla
bei žaidimų namelį;
– 157,81 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos (autobuso privalomasis civilinės atsakomybės
draudimas – 45,82 Eur, internetinės svetainės talpinimas serveryje – 37,50 Eur, Lietuvos
kultūros centrų asociacijos nario mokestis – 37,50 Eur, komunalinių atliekų surinkimas –
– 36,99 Eur).
5. Informacija apie gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
(pastaba Nr. 5)
Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 346,71 Eur, iš jų:
– 324,15 Eur – įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje;
– 22,56 Eur – iš darbuotojų už maitinimą.
6. Informacija apie sukauptas gautinas sumas (pastaba Nr. 6)
Sukauptos gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 23224,98
Eur, iš jų:
– 3520,27 Eur iš valstybės biudžeto ugdymo reikmėms finansuoti, kurį sudaro sukauptas
atostogų rezervas ir valstybinio socialinio draudimo rezervas;
– 18477,50 Eur iš savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms atlikti, t.sk.: 1686,19
Eur suma kreditiniam įsiskolinimui, 15908,45 Eur sukauptas atostogų rezervas ir valstybinio
socialinio draudimo rezervas ir 882,86 Eur sukauptas atidėjinys;
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– 1227,21 Eur iš savivaldybės iždo (susigrąžintinos pajamos už parduotas paslaugas).
Sukauptos gautinos sumos, palyginus su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 10331,51 Eur.
7. Informacija apie kitas gautinas sumas (pastaba Nr. 7)
Kitos gautinos sumos sudaro (FBA, eil. Nr. C.III.6) 141,20 Eur. T.y.gautinos sumos iš ŽŪKB
,, Pieno gėlė‘‘(134,99 Eur) ir UAB Plungės Sveikatos centras (6,21 Eur) už komunalinių išlaidų
perpardavimą.
8. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 8)
2021 m. birželio 30 d. kultūros centro AB LUMINOR banko sąskaitose – 1567,07 Eur, iš jų:
– 667,51 Eur surinktos įstaigos pervestinos pajamos;
– 120 Eur pajamos iš biudžetinių įstaigų;
– 109,56 Eur paramos lėšų iki 1,2% gyventojų pajamų mokesčio likutis;
– 670,00 Eur pinigų paramos gautos iš kitų šaltinių likutis.
9. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 9)
Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 545055,84 Eur.
Finansavimo sumų likučio detalizavimas pagal finansavimo šaltinį ir tikslinę paskirtį
pateikiamas lentelėje:
Eil.
Nr.

Finansavimo šaltinis

Finansavimo
sumų paskirtis

1.

Valstybės biudžeto
lėšos

Nepiniginiam
turtui
Nepiniginiam
turtui
Nepiniginiam
turtui
Nepiniginiam
turtui
Kitoms
išlaidoms
kompensuoti
Nepiniginiam
turtui
Nepiniginiam
turtui

2.

3.
4.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Europos sąjungos
lėšos
Kitų šaltinių lėšos

FS likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje,
Eur
29360,74
0

Ilgalaikio turto likutinė
vertė
Atsargų likutis

1273,57

Ilgalaikio turto likutinė
vertė
Atsargų likutis

157,81

Ateinančių laikotarpių
sąnaudos

179198,29

332704,01
1581,86

Kitoms
išlaidoms
kompensuoti

612,65

Nepiniginiam
turtui

166,91

Iš viso:

Finansavimo sumų
likučio tikslinė paskirtis

Ilgalaikio turto likutinė
vertė
Ilgalaikio turto likutinė
vertė
Pinigai banko s-toje –
paramos lėšos iš juridinių
asmenų 600 Eur ir 12,65
Eur
paramos
(1,2%
GPM) lėšų
96,91 Eur paramos (1,2%
GPM) lėšų likutis banke,
70 Eur fizinių asmenų
parama.

545055,84

Lyginant su finansavimo sumų likučiu laikotarpio pradžioje, finansavimo sumų likutis
sumažėjo 7407,10 Eur.
Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 20 VSAFAS 4 priede.
10. Ilgalaikiai atidėjiniai
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Ilgalaikiai atidėjiniai (FBA, eil. Nr. E.I. 2) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 882,86 Eur, tai
ilgalaikis atidėjinys išeitinei išmokai darbuotojui 870,24 Eur (įgijo teisę į senatvės pensiją
dirbdamas kultūros centre) ir socialinio draudimo sąnaudoms 12,62 Eur.`
11.Informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas (pastaba Nr. 11)
Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 3231,31 Eur. Mokėtinos sumos pagal tiekėjus:
Kliento pavadinimas
Skola, Eur
"Tele2" UAB
58,43
Austolina UAB
88,69
Energijos skirstymo operatorius, AB
175,93
J. Vaišnorienės komercinė įmonė
815,00
"Fėja"
Kauno Saulėtekis, UAB
239,78
Megometras UAB
171,95
N. Šimkuvienės prekybos įmonė
495,03
Plungės Vandenys, UAB
49,74
Rudagys UAB
12,00
Saulius Žadeikis
250,00
Sistemų valdymo konsultacijos
114,95
Strategas, UAB
193,60
Telšių regiono atliekų tvarkymo
10,66
centras. UAB
UAB "Viada LT
131,33
UAB ,,Ignitis''
158,12
UAB Amazis
30,25
UAB Darlandas
19,40
UAB Nevda
24,20
V.Gliožerio prekybos įmonė Irvita
192,25
Pradelstų mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas nėra.
12. Informacija apie su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 340,56
Eur, tai socialinio draudimo įmokos.
13. Informacija apie sukauptas mokėtinas sumas (pastaba Nr. 13)
Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 19428,72 Eur, iš jų
sukauptos atostoginių sąnaudos – 19149,45 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų
sąnaudos – 279,27 Eur.
14. Grynasis turtas (pastaba Nr. 14)
Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 2373,72 Eur ir einamųjų metų
perviršis 468,50 Eur. Iš viso sukaupta perviršio – 2842,22 Eur.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
15. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. 15)
Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos sudaro 121501,08 Eur.
Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto sudaro 19334,84 Eur, iš jų:
– 17666,02 Eur ugdymo reikmėms finansuoti,
– 900 Eur kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti,
–
306,42 Eur finansavimo pajamos ilgalaikio turto nusidėvėjimui,
– 462,40 Eur iš socialinės paramos lėšų (už vaikų nemokamą maitinimą).
Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto sudaro 98425,28 Eur.
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Per ataskaitinį laikotarpį panaudota finansavimo sumų iš Europos Sąjungos 3471 Eur
(ilgalaikio turto amortizacija).
Finansavimo pajamas iš kitų šaltinių sudaro 269,96 Eur.
16. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr. 16)
Ataskaitinio laikotarpio kitos pajamos sudaro 1922,25 Eur, iš jų:
– 1355,82 Eur už vaikų maitinimą,
– 378,78 Eur mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje,
– 187,65 Eur už darbuotojų maitinimą,
Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitos pajamos sumažėjo 274,27 Eur. Pajamos
sumažėjo, nes dėl besitęsiančio karantino nevyko kultūros renginiai, buvo sustabdyta ugdymo
veikla (nuo m. pradžios iki vasario 19 d.).
17. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. 17)
Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir
sukauptos finansavimo sąnaudos.
Per ataskaitinį laikotarpį kultūros centras turėjo 123202,92 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.
Lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 21926,70 Eur
(21,65 proc.) dėl padidėjusių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.
Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (103632,39 Eur)
sudarė 84,12 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu,
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 22788,17 Eur (28,2 proc.), nes didėjo
minimali mėnesinė alga nuo 607 Eur iki 642 Eur ir pareiginės algos bazinis dydis (nuo 2021-0101), kultūros darbuotojų atlyginimai nuo 2021-01-01 ir nuo 2021-02-01.
18. Informacija apie kitos veiklos rezultatą (pastaba 18)
Per ataskaitinį laikotarpį kultūros centras už suteiktas paslaugas, kurių teikimas nėra priskirtas
prie pagrindinės veiklos, uždirbo 313,92 Eur kitos veiklos pajamų, iš jų 193,92 Eur turto nuomos
pajamos už išnuomotos patalpas ŽŪKB ,,Pieno gėlei‘‘ir 120 Eur – iš autobuso nuomos.
Kitos veiklos sąnaudos – 65,76 Eur, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas.
19. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatą (pastaba Nr. 19)
Kultūros centras iš finansinės ir investicinės veiklos pajamų neturėjo. Finansinės ir investicinės
veiklos sąnaudos – 0,07 Eur, t.y. priskaičiuoti delspinigiai sodrai.
20. Grynasis perviršis ar deficitas (pastaba Nr. 20)
Apskaičiuotas ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 468,50 Eur.
KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABŲ INFORMACIJA
21. Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrame
plane (patvirtintame 2021 m. vasario 18 d. tarybos sprendimu Nr. T1-52) numatyta nuo 2021 m.
rugsėjo 1 d. Kantaučių daugiafunkcio centro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą
perleisti Plungės lopšeliui-darželiui „Nykštukas.
22. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.
Direktorė

Alina Bružienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Buhalterė Danutė Pupšienė, tel. 868718831
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