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SUTRUMPINTAS AISKINAMASIS

ATASKAITViRINKINIO
N,q.STA,S

I. BENDROJI DALIS
BiudZetine istaiga Klaipedos miesto savivaldybes tautiniq kult[rq centra$ (toliau - [staiga) yra
biudZetine istaiga, kurios savininkas - Klaipedos miesto savivaldybe. {staiga finansuojama i5
Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto, {staiga iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas
301732764, adresas K. Donelaidio g. 6B, Klaipeda.
{staigos pagrindine veikla - kulturinis Svietimas, pramogq ir poiisio organfzavimas.
{staiga yra viedasis juridinis asmuo, turintis antspaudq, atsiskaitomqsq it kitas sqskaitas
Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributikq, Jstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais, Klaipedos miesto
savivaldybes tarybos priimtais sprendimais, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus isakymais, Klaipedos miesto mero potvarkiais, kitais teises aktais bBi {staigos nuostatais,
{staiga turi nebiudZetinir4 le5q, kurias sudaro fiziniq ir juridiniq asmenq parama.
fstaiga neturi kontroliuojamq arba asocijuotqjq subjektq bei filialq ar strulituriniq vienetq,
Per tarpini ataskaitini laikotarpi apskaitiniq iverdiq keitimq ir esminiq klaidq taisymq nebuvo,

II. APSKAITOS POLITIKA
[staigos apskaitos politika apra5yta 2Ol5 m. metinio finansiniq ataskaitq tint inio ai5kinamajame
raSte,

III. PASTABOS
1, Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansine verte.
2, Atsargq straipsnyje nurodytas medZiagq, Laliavyir iikio inventoriaus likutis 7,65.
3. I5ankstiniq apmokejimq straipsnyje nurodyta i5ankstiniai apmoftejimai tiekejams ir
ateinandiq laikotarpiq s4naudos 90,49.
I5 jq i5ankstiniai apmokejimai tiekejams:
- UAB DienaMediaNews 60,40;
4, Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos ltnansavimp pajamos 547L,64.
5, Finansavimo sumq straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likudiai. Finansavimo sumos ir jq
pokydiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede ,,Finansavimo sumos pagal daltini, fiiksling paskirti ir jq
pokydiai per ataskaitini laikotarpi,"
6. Tiekejams moketinos sumos sudaro:
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AB Klaipedos vanduo

9,01

UAB Gelsva
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UAB saugos tarnyba Argus

57,92

UAB Vakanl santechnika

14,35

Irena Grausliene

80

Roman Kryliuk

100

UAB Hipoestes geles

7,65
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I5 viso

15

7. Su darbo santykiais susijusiq isipareigojimr+ straipsnyje nurodytas
istaigos darbuotojams
moketinas atlyginimas bei su darbo uZmokesdiu susijusios imokos ir mokesdi4i uZ ZOrc m, rugsejo
men,
8. Sukauptq moketinq sumq straipsnyje nurodytas sukauptas atostogrl fezervas ir sukauptos
socialinio draudimo imokos.
9. Grynasis pervirsis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0,00.
10. [gyvendinant Nacionalinio euro ivedimo plano igyvendinimo priemoniq planq, patv,irtintq
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. gruodZio 4 d. nutarimuNr. 1173 ,,Del nacionalinio euro
ivedimo plano igyvendinimo priemoniq plano patvirtinimo" nuo 2015 m. sausio 1 d, piniginis vienetas
buvo pakeistas eur4. [staiga ataskaitini laikotarpi finansiniq ataskaitq duomenis pateike ourais,
Palyginamieji praejusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, i5reik5ti litais, buvo perskaidiuoti i eurus
taikant neat5aukiamai nustatyt4 euro ir lito perskaidiavimo kurs4 ir apvalinant pdgal Nacionalinio euro
ivedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.
11. Skirtumq, atsiradusiq apskaitos duomenis perskaidiuojant i eurus ir s-kirtumq, susidariusiq
del apskaitoje eurais uZregistruotq, bet apmokamq litais sumq perskaidiavimo grynqjq eurq ir litq
bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.
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