Jurbarko kultūros centras
2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015 m. kovo 31 d.
2015 m. kovo 31 d. trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 28873,27 eur.,iš jų 24395,06 eur.
darbo užmokestis ir mokesčiai.
Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos 4478,21 eur.:
AB „Lesto“ – 505,11 eur. už elektros energija kovo mėnesį.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija- 267,44 eur. už komunalines paslaugas kovo mėn.
AB „Kauno energija“ fil. Jurbarko šilumos tinklai – 1656,74 eur. už šildymą kovo mėnesius.
UAB „Elektrum Lietuva“ – 375,38 eur. už elektros energiją per kovo mėnesį.
UAB „Jurbarko komunalininkas“ – 444,92 eur. už šildymą Skirsnemunės fil. per kovo mėnesį.
UAB „FACTUS SUM“ – 60 eur.. už seminarą per kovo mėn.
AB TEO LT – 16,47 eur. ryšio paslaugos už kovo mėn.
UAB „Bitė Lietuva“ – 137,48 eur. už ryšio paslaugas per kovo mėn.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras – 37,85 eur. už suteiktas paslaugas per kovo mėn.
UAB“Lukoil Baltija“- 154,43 eur. už kurą per kovo mėn.
UAB“Jurbarko autobusų parkas“ – 207,64 eur. per kovo mėn.
UAB“NEVDA“ – 34,17 eur. buhalterinės sistemos priežiūra už kovo mėn.
VŠĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras – 25,00 eur. už seminarą.
UAB Eden Springs Lietuva – 27,30 eur. už vandenį per kovo mėnesį.
UAB „Mes ir mūras“ – 37,39 eur.už prekes per kovo mėn.
UAB „Garsų pasaulio įrašai“ –84 eur. už kino filmo nuomą.
UAB „Krinona“ – 50,09 eur. už prekes.
UAB ACME FILM – 131 eur. už kino filmą už kovo mėn.
Rmeigijus Endriukaitis – 200 eur. už renginio pravedimą.
UAB“GELIUKSUS“- 25,80 eur. už maitinimą per kovo mėn.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -24395,06 eur., tai iš savivaldybės biudžeto
mokėtinas darbo užmokestis – 14461,37 eur., mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 1755,03 eur.,
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis –2165,37 eur., profsąjungos mokestis – 37,66 eur., ir mokėtinas
darbdavių socialinio draudimo įmokos – 5760,87 eur. Už kovo mėnesį neišmokėtas darbo užmokestis.
Gautinas sumas sudaro: 469,61 eur.:
Jurbarko Vytauto Didžiojo pgrindinė mokykla – 200 eur. už pažintinę programą.
Lietuvos socialdemokratų partija – 5,79 eur. patalpų nuomą Žindaičių sk.
VŠĮ „Socialinių projektų studija“ – 188,55 eur. patalpų nuomą.
Lietuvos naujoji apaštalų bažnyčia – 75,27 eur. patalpų nuomą.
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