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I.BENDROJI DALIS
Griškabūdžio kultūros centras yra Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2017 m. gruodžio 28
d. VĮ Registro centro Marijampolės filiale registracijos Nr.70/48890, įstaigos kodas 304741601 . Steigėjas Šakių rajono
savivaldybės taryba. Veikla finansuojama iš rajono savivaldybės biudžeto pagal
patvirtintas sąmatas. Kultūros centras gali turėti biudžetinių įstaigų pajamų lėšų ( už pramoginius bilietus,
edukacijas, patalpų nuoma ) ir lėšų pagal pavedimus (labdara, parama).
Kultūros centro veiklos sritis - meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla. Kultūros centro
pagrindinė veiklos rūšis - kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0.
Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą ir sąskaitas AB LUMINOR banke.
Kultūros centro adresas – J.Jablonskio g. 1. Griškabūdžio mstl., Šakių rajone.
Griškabūdžio kultūros centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo 18 darbuotojų, dirbantys pagal darbo sutartis.
Neįvyko jokių svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų įtakoti tolimesnę Centro veiklą, nėra
numatytas Centro restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas.

II.APSKAITOS POLITIKA
Kultūros centro apskaita tvarkoma vadovaujantis VSAFAS, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu
ir kitais su buhalterine apskaita susijusiais Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais
norminiais dokumentais bei Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarka.
Apskaita vedama vadovaujantis biudžetinių įstaigų pavyzdiniu sąskaitų planu, sąskaitų korespondencija,
bendraisiais apskaitos principais (veiklos tęstinumo, pajamų ir sąnaudų kaupimo bei palyginimo principais ir t.t.).
Apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikti apskaitinių įverčių keitimai ir esminių klaidų taisymai.

III.PASTABOS
Iki finansinių ataskaitų sudarymo Griškabūdžio kultūros centro apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio
laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.
1. Per vienerius metus gautinos sumos -14904,15 Eur. Jas sudaro sukaupti atostoginiai iš savivaldybės biudžeto
14001,55 Eur., sumos už suteiktas paslaugas gautos iš pirkėjų , pravestos savivaldybei 902,60
Eur.
2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 10380,64 Eur. Spec. lėšų sąskaitoje pinigų likučio nebuvo. Savivaldybės lėšos –
6206,19 Eur., projekto lėšos – 4174,45 Eur., labdara- parama – 0 Eur.
3. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede.

4. Įsipareigojimus 2019 m. birželio 30 d. sudarė 14001,55 Eur. sukauptos mokėtinos sumos - tai sukauptas atostogų
rezervas 14001,55 Eur. , tiekėjams mokėtinos sumos – 0 eur.
5. Einamųjų metų perviršį sudarė nepanaudotos spec. programos lėšos – 895,00 eurų, kurios negautos iš
savivaldybės biudžeto .
6. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai pajamos gautos už parduotus bilietus ir paslaugas (mažosios salės
lankymą, edukacijas ir sportinių patalpų naudojimąsi) – 895,00 Eur.
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