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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ 

CENTRAS  

 

    

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 PRIE 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

2022 – 03 – 15  Nr. 1 

 

 

I BENDROJI DALIS 

 

            Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras yra biudžetinė 

įstaiga.  Centro savininkas – Šiaulių rajono savivaldybė.  Centras yra viešasis juridinis asmuo, 

turintis antspaudą su Šiaulių rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributika,  turi 

atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Luminor banke. Centro buveinės adresas – Ventos g. 7A,  Kuršėnai, 

identifikavimo kodas  300596845. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre.  

Iš viso etninės kultūros ir tradicinių amatų centre yra patvirtinta 8 etatai, darbuotojų skaičius 9. 

Centro veikla –  kultūrai ir amatams būdingų paslaugų  (kodas 949900). 

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų centras neturi. 

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.  

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų gruodžio 31 duomenis. 

 

II APSKAITOS POLITIKA 

 

         Ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymu, Lietuvos respublikos atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS) ir kitais teisės aktais. Apskaitos politika patvirtinta 

2017 m. gegužės 25 d. Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro 

direktoriaus įsakymu V-5. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, 

įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Apskaita tvarkoma pagal VSAFAS 

reikalavimus Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1. Valstybės funkciją; 

2. Programą; 

3. Lėšų šaltinį; 

4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų klasifikacijos straipsnį. 

            Visos operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi 

kaupimo, subjekto, veiklos, tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, 

turinio viršenybės prieš formą principai. 
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       Apskaitos politika pateikta Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų informacinėje sistemoje 

(VSAKIS) „Apskaitos politika“, psl. 12.  

  

III PASTABOS 

 

                    Pastaba P2     Pagrindinės veiklos sąnaudos 

         Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro pagrindinės veiklos sąnaudos ir pinigų srautų 

išmokos už ataskaitinį laikotarpį bei praėjusį ataskaitinį laikotarpį priskiriamos vienam veiklos 

segmentui pagal valstybės funkciją – poilsis, kultūra ir religija. Informacija apie pagrindinės 

veiklos išmokas parteikiama 25 – ojo VSAFAS „Segmentai“ 1 priede, psl. 13.  

 

Pastaba P3   Nematerialusis turtas. 

          Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 13 

VSAFAS “Nematerialusis turtas” 1 priede, psl. 14-15.  Amatų centras turi kito nematerialiojo turto, 

kurio savikaina 796,46 Eur. Nematerialus turtas yra  visiškai amortizuotas, bet vis dar naudojamas. 

 

 Pastaba P4   Ilgalaikis materialusis turtas. 

          Ilgalaikio materialiojo turto  balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede, psl. 16-17.  Per ataskaitinį laikotarpį 

įstaiga  įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 564,30 Eur. 2021 m gruodžio 31 d. visiškai 

nusidėvėjusio, tačiau vis dar naudojamo ilgalaikio materialaus turto įsigijimo ir pasigaminto 

savikaina sudarė 35468,17 Eur. 

 

Pastaba P8   Atsargos 

       Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8 – ojo VSAFAS 6 priede,  psl. 

19. Per ataskaitinį laikotarpį amatų centras įsigijo medžiagų ir ūkinio inventoriaus už 14207,84 Eur.   

Įstaigos veiklai sunaudota atsargų už 14207,84 Eur. Atsargų likučio 2021 m. gruodžio 31 d. nebuvo. 

 

                  Pastaba P9  Išankstiniai mokėjimai 

        Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikta 6 – ojo VSAFAS „Finansinių atskaitų 

aiškinamasis raštas“ 6 priede.  Išankstiniai mokėjimai 2021 m. gruodžio 31 d. – 608,44 Eur,  psl.  

20. 

 

 



3 

 

Pastaba P10   Gautinos sumos 

                Informacija apie  per vienus metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis 

turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede, psl. 21. 2021 metų gruodžio 31 d. gautinos sumos  

sudaro 17499,21 Eur. 

 

Pastaba P11    Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

               Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikta 5 – ojo VSAFAS 2 priede psl. 22. 

2021 m. gruodžio 31 d. banko sąskaitoje pinigų likutis sudarė 1014,30 Eur. Lyginant su praėjusiu 

laikotarpiu pinigų padidėjimas 180,13 Eur. Pinigų likutį sudaro pinigai iš kitų šaltinių (paramos 

lėšos). 

 

 

                    Pastaba P12     Finansavimo sumos 

              Finansavimo sumų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS „Informacija apie finansavimo sumas 

pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ 4 priedas,  psl. 23. Informacija 

apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikta psl. 26. Informacija 

apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta psl. 27.  

 

 

      Pastaba P17   Trumpalaikės mokėtinos sumos 

                Sukauptos mokėtinos sumos pateikiamos 17 – ojo VSAFAS “Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai”, 12 priede, psl. 28. 2021 m. gruodžio 31 d.  sukauptos atostoginių 

sąnaudos: darbo užmokestis – 16329,00 Eur, socialinio draudimo įmokos 236,77 Eur. Tiekėjams 

mokėtinos sumos 865,52 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sukauptos mokėtinos sumos 

padidėjo 9858,71  Eur. 

   

                     Pastaba P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

               Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10 – ojo VSAFAS 

„Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ 2 priede, psl. 29. Tai pagrindinės veiklos kitos pajamos gautos 

už teikiamas mokamas paslaugas. Įstaigos pajamų 2021 metais surinkta  12026,00 Eur. Lyginant 

su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 9460,00 Eur. 
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                    Pastaba P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 

           Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 

102147,81 Eur  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų: 

Darbo užmokesčio sąnaudos         -         100677,39 Eur. 

Socialinio draudimo įmokos         -         1470,42 Eur. 

 

                     Pastaba P24  Finansinės rizikos valdymas 

               Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) 

įsipareigojimus) eurais,  pateikta psl. 32. 

 

 

              

 

 

 

Direktorė                                            Birutė Poškienė 

 

Vyr. Buhalterė                                                                                                 Vida Užkuraitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


