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                                                              Molėtų kultūros centras 

                                 Molėtų rajono savivaldybės administracijos  finansų skyriui 

                                 2019 Metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų  

                                                                         Aiškinamasis raštas 

Molėtų kultūros centras yra biudžetinė įstaiga. Kultūros centro steigėjas -Molėtų rajono savivaldybės 

taryba. Molėtų kultūros centras  įregistruotas kultūros įstaigų registre 2001m. gruodžio 19d. ,registro 

Nr.KĮ201-255 KC .Įstaigos  mokėtojo kodas 188210526 . Molėtų kultūros centro finansavimo šaltiniai-

steigėjo asignavimai, įplaukos už teikiamas paslaugas ,įplaukos tikslinių programų , projektų vykdymo , 

savanoriški įnašai -rėmėjų lėšos. Kitos veiklos lėšos -patalpų nuoma. 

FORMA NR.1 Mokamų paslaugų surinkimo planas 2019 m. 10000 tūkst. eurų .Negautų įmokų 2019 .sausio 

1d. 0.00 eurų.2019 metais  per II ketv. surinkta 954 Eur. Panaudota  954 Eur.  

Patalpų nuomos lėšos .2019 metų metinis planas -800 Eur. Gauta už nuomą iš nuomininkų 368 eur.2019 

metais  per II ketvirtĮ 368 EUR. panaudoti. 

FORMS NR.2 

     Molėtų rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo, 
tvirtinimo, biudžeto vykdymo, asignavimų išdavimo ir 
atskaitomybės tvarkos aprašo  
4 priedas 

          

2019 metų II ketvirčio asignavimų plano ir  panaudojimo pokyčių suvestinė    
          
        tūkst. Eur 
    Ataskaitinių metų  II ketvirčio  asignavimų planas 

 ir panaudojimas 

Progr

amos 

kodas 

Programos 

 pavadinimas 

Valstybės 

 funkcija 

Finansa

vimo 

šaltinis 

2019 m.  

II 

ketvirčio  

planas 

2019m. II 

ketvirčio 

plano 

 vykdymas 

Plano 

vykdymas 

procentais 

Nuokry

pis 

Nuokrypio 

priežastys  

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 8=6-5 9  
5 Kultūros ir jaunimo 

politikos  plėtros  ir 

bendruomeniškumo 

skatinimo programa 

08.02.01.08 Z 225.1 214.8 95.4 -10.3 Mėn .pabaigoje 

negautos sąskaitos 
 

5 Kultūros ir jaunimo 

politikos  plėtros  ir 

bendruomeniškumo 

skatinimo programa 

08.02.01.08 P 3.7             1.0 27 -2.7 Nevyko mokami 

renginiai dėl salės 

renovacijos 

 

5 Kultūros ir jaunimo 

politikos  plėtros  ir 

bendruomeniškumo 

skatinimo programa 

08.02.01.08 P4 0.4 0.4 100.00 0   

Iš viso:   229.2 216.2              94.3 -13   



          
Forma NR.4  

Kreditorinis įsiskolinimas  pagal ekonominius išlaidų straipsnius 2019.01.01 

1.Komunalinės paslaugos 2211120- 0.2 tūkst. Eur. Už šildymą 

Kreditorinis įsiskolinimas 2019.06.30 d-7.6 tūkst. eur.,dėl to kad sąskaitos pateiktos po įvykusio renginio 

pateiktos paskutinę mėn. dieną. 

1.Socialinio draudimo įmokos 0.2 tūkst .Eur. 

2.Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų išlaidos 0.1 tūkst. EUR. 

3.Taransporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos-0.3 tūkst. Eur. 

4.Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos-0.7 tūkst .Eur. 

2.Informacinių technologijų  prekių paslaugų įsigijimo išlaidos -0,1 tūkst. Eur. 

3.Kitų paslaugų 6.2 tūkst. Eur. 

Debitorinis įsiskolinimas 2019.01.01-0,8 tūkst. Eur  .iš jų  0.1 Patalpų nuomos lėšos 0.7 tūkst.eur. už 

komunalines paslaugas mokėtojų įsiskollinimas. 

Debitorinis įsiskolinimas 2019.06.30d. 

1.- 0.2 tūkst. eurų  išankstiniai apmokėjimai 

2.-0.4 komunalinių paslaugų lėšos už nuomojamas patalpas. 

4. Patalpų nuomos įsikolinimas  0.1 tūkst. eur. 

Kultūinių renginių koordinatorius-organizatorius                                     Dainius Maigys                                                       

 

Vyr. buhalterė                                                                                                  Danguolė Mušinskienė 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2019-07-12T10:03:38+0300


		2019-07-12T10:51:06+0300




