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2015 M. RUGSĖJO 30 D.
Akademijos kultūros centras, Stoties g. 9, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas,
įstaigos kodas 300631004, nuo 2007 m. sausio 1 dienos yra atskirta nuo Dotnuvos seniūnijos ir
įsteigta kaip atskira savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos pagrindinė veikla, pagal naują
EVRK redakciją, yra “Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla”. Šiais metais įstaiga
toliau vykdo savivaldybės programą „Kultūros veiklos plėtra“, valstybinės funkcijos kodas
08.02.01.08 „Kitos kultūros ir meno paslaugos“.
Pajamų už patalpų nuomą per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo 46,34 Eur.,
panaudojo – 39,34 Eur.
Pajamų už atsitiktines paslaugas per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo 47,55 Eur.,
panaudojo – 27,55 Eur.
Biudžeto išlaidų sąmata savarankiškoms funkcijoms įvykdyta - įstaiga gavo visus
prašytus asignavimus, patyrė kasinių išlaidų už 75851,26 Eur.
Biudžeto išlaidų sąmata už patalpų nuomą neįvykdyta – įstaiga ataskaitiniu
laikotarpiu gavo nedidelę dalį planuotų įplaukų.
Biudžeto išlaidų sąmata iš įmokų už atsitiktines paslaugas neįvykdyta – įstaiga
ataskaitiniu laikotarpiu gavo tik 12 proc. planuotų įplaukų.
Biudžeto išlaidų sąmata bendrosios dotacijos kompensacija kultūros darbuotojų
darbo užmokesčio padidinimui funkcijoms įvykdyta - įstaiga gavo visus prašytus
asignavimus, patyrė kasinių išlaidų už 1655,70 Eur.
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų per ataskaitinį
laikotarpį įstaiga neturėjo.
Mokėtinas įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 228,79 Eur., iš jų
3,30 Eur specialiųjų programų patalpų nuomos lėšos, likusi suma 225,49 Eur yra biudžeto
lėšos, atsiskaitymai nėra pradelsti:
0 Eur.
 Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui
 Ryšio paslaugas:
o TEO LT AB
50,78 Eur.;
o UAB „Tele2“
8,47 Eur.
 Komunalines paslaugas:
o AB „Panevėžio energija“
5,81 Eur.;
o UAB „Kėdainių butai“
64,13 Eur.;
o AB Lesto
44,59 Eur.;
o AB Energijos tiekimas
16,15 Eur.;
o UAB „Kėdainių vandenys“
3,30 Eur.
 Kitas paslaugas:
o Kėdainių kultūros centras
35,56 Eur.
Gautinas įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 170,00 Eur. už atsitiktines
paslaugas, mokėtojas Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
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