
RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRO 

2022 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

I. BENDROJI DALIS 

      1. Raseinių rajono kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir 

antspaudą su savo pavadinimu. Kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 

188200418, adresas Vytauto Didžiojo g.10, Raseiniai, LT-60153, Lietuvos respublika. 

     2. Raseinių rajono kultūros centro savininkas – Raseinių rajono savivaldybė. Kultūros centro 

savininko teises ir pareigas įgyvendina Raseinių rajono savivaldybės taryba, kuri koordinuoja 

kultūros centro veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia kultūros centro nuostatus, priima 

sprendimus dėl kultūros centro reorganizavimo, struktūros pertvarkos ir kitus įstatymuose jos 

kompetencijai priskirtus klausimus. 

     3. Raseinių rajono kultūros centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

     4. Raseinių rajono kultūros centras vykdo kultūrinės veiklos programas. 

     5. Raseinių rajono kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų 

rugsėjo mėnesio paskutinės dienos duomenis. 

    6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kultūros centre dirbo 68 darbuotojai. 

    7. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti – eurais. 

    8. Kultūros centras kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų neturi. Svarbių sąlygų ar aplinkybių, 

kurios paveiktų kultūros centro veiklą, nėra. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

    9. Raseinių rajono kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai 

nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

    10. Kultūros centras buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis 

šiais norminiais aktais: 
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- Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ( Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinti 

Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai) ; 

- Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2012 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. ĮV-677 „Dėl 

Kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ iki 2017 m. sausio 31 d. 

- Nuo 2017 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymas (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198); 

- LR Vyriausybės 2004 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 876 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“; 

- LR Buhalterinės apskaitos įstatymu; 

- LR Darbo kodeksu; 

- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 

III. PASTABOS 

Raseinių rajono kultūros centro 2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 

 Finansinės būklės ataskaita 2-ojo VSAFAS 2 priedas, kuriame detalizuota ilgalaikio turto 

judėjimas per ataskaitinį laikotarpį likutine verte, trumpalaikis turtas, finansavimo sumos, 

įsipareigojimai, grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį. 

 

 Veiklos rezultatų ataskaita 3-ojo VSAFAS 2 priedas, kuriame detalizuota pagrindinės 

veiklos pajamos bei pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį. 
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