VšĮ Azijos menų centras
Įmonės kodas 302785175, Užupio g. 2A, Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
2022 m. vasario mėn. 28 d.
Vilnius

I. BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga Azijos menų centras yra (toliau – Įstaiga), įregistruota 2012-05-21. Įstaigos adresas:
Malūnų g. 8, Vilnius, identifikavimo kodas: 302785175.
Pagrindiniai Įstaigos tikslai – Azijos menų ir kultūros pristatymas visuomenei, edukacinės veiklos
vykdymas, visuomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, siekiant propaguoti Azijos menus.
Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais: finansinių metų pradžia.
Įstaigos lėšų šaltiniai yra savivaldybės biudžeto asignavimai patvirtintai programai vykdyti.
Įstaigoje 2021 metų gruodžio 31 d. dirbo 3 etatiniai darbuotojai (direktorė, projektų koordinatorius,
buhalteris).
II. APSKAITOS POLITIKA
Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartus (toliau – VSAFAS).
Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi pelno
nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su
kalendoriniu ketvirčiu.
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinė programa „BC Plius‘‘.
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu Didžiojoje knygoje. Taikomi
kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio
viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais
reikšmingais atvejais išsami.
Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas SEB banke.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais pagal 2021 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Nematerialusis turtas
Finansinio laikotarpio pabaigai įstaiga neturi nematerialaus turto.
Ilgalaikis materialusis turtas
Įstaiga metų pabaigai neturėjo kito ilgalaikio materialiojo turto.

Trumpalaikis turtas
Finansinio laikotarpio pabaigai įstaiga atsargų neturi. Fin. laikotarpio pabaigai yra piniginių lėšų likutis
bankinėje sąskaitoje už 2710,22 eur.
Finansinis turtas
Įstaiga finansinio turto neturi.

Gautinos sumos
Įstaiga gautinų sumų neturi.
Nuosavas kapitalas
Nuosavas kapitalas yra 1378 eur, jis suformuotas iš dalininkų įnašų (57,92 Eur) ir veiklos rezultato
1320 eur sumos.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumas pagrinde sudaro asignavimai iš savivaldybės biudžeto. Per 2021 metus yra gauta
11000 Eur, visa suma išleista įstaigos veiklai vykdyti. Taip pat yra gautas 62,43 Eur iš VMI nuo GPM
dalies finansavimas.
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Įstaiga turi sukauptų mokėtinų atostoginių už 617,07 eur, kitų skolų už 0,58 eur ir mokėtino pelno
mokesčio už 74 eur.
Pajamos
Įstaiga pardavimo pajamos sudaro 1502 eur.
Sąnaudos
Įstaiga per 2021 m. patyrė šias sąnaudas:
Darbo užmokesčio sąnaudos – 7325,60 Eur.
Projektinės veiklos vykdymo sąnaudos – 3700 Eur
Kitos sąnaudos – 69,55 Eur.
Viso yra patirta sąnaudų už 11095,15 Eur.

Direktorė
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Buhalteris
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