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II. APSKAITOS POLITIKA

1. Finansiniq ataskaitq forma

Kult[ros centro parengtos finansines ataskaitos atitinka Viesojo sektoriaus apskaitos ir
finansines atskaitomybes standartus (toliau -VSAFAS). Kiekvienam finansiniq ataskaitq

straipsniui tai$rtas konkretus apskaitos principas ir tam straipsniui lvertinti taikytq apskaitiniq

iverdiq nustatymo metodai ir biidai.

Kulttiros centras tvarkydamas buhaltering apskait4 ir rengdamas finansines ataskaitas,

vadovaujasi Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomyb6s lstatymu, Lietuvos

Respublikos buhalterines apskaitos istatymu bei apskaitos politika, patvirtinta kulttiros centro

direktoriaus 2016 m spalio 24 d. isakymu Nr.(3.1)KC3.l-l l4-V.

Apskaitos politika uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno tai$rtino

VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos politika apima tikiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos

principus, metodus ir taisykles.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis

sutampa su kalendoriniu ketvirdiu. Visos iikines operacijos ir ivykiai registruojami istaigos

sqskaitq plano s4skaitose taikant 5i4 apskaitos politik4, parengt4 pagal VSAFAS atskirq

ukiniq operacijq ir ivykiq finansiniq ataskaitq elementq arba straipsniq ir apskaitos procedtirq

reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles).

2. Finansinig ataskaitr; valiuta

Visos 0kines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki

Simtqiq euro daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

3. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas

isigijimo savikaina. ISlaidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio

pripaZinimo, didina nematerialiojo turto isigijimo savikain4 tik tais atvejais, kai galima

patikimai nustat5rti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesng ekonoming naud4, t.

y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas

ribotas, finansinese ataskaitose yru rodomas isigijimo savikaina, at6mus sukaupt4

atnortizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra, sum4.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4

nustat5rt4 turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto

vieneto amor-tizacija pradedama skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti,
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pirmos dienos ir nebeskaidiuojama nuo kito menesio, kai naudojamo nematerialiojo turto
likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai furtas perleidZiamas, nura5omas arba kai
apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes

sumai, pirmos dienos

Nematerialiojo furto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant i sutartis ar

kitas juridines teises, neturi b0ti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi. Kitam
nematerialiajam turtui [staiga taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus

Savivaldybes tarybos sprendimu.

KultEros centre yra Sios pagrindines nematerialiojo turto grupes, kurioms nustat5rtas

amortizacijos laikas:

l. Programine iranga ir jos licencrjos - 2 metai.

4. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas istaigos veikloje ilgiau
nei vienus metus ir kurio isigijimo savikaina didesne kaip 500 Eury.

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje registruojamas

isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus Zemg,

kultiiros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas lsigijimo savikaina, atemus

sukaupt4 nusidevejimq ir nuvertejim4( jei toks buvo). Likvidacine verte -0.

Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus Zemg ir kulturos
verlybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejimo

ir nuvertejimo, jei jis yra, sumQ. ZemE ir kulttiros vertybes po pirminio pripaZinimo

finansinese ataskaitose rodomos tikr4ia verte (iSskyrus kulhiros vertybiq rekonstravimo,

konservavimo ir restauravimo iSlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir
apskaitoje registruojamos l2-ajame VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas,. nustatyta tvarka
didinant Sio ilgalaikio materialiojo turto vertg).

Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto
naudingo tamavimo laikQ. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas

skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas
nebeskaidiuojamas nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine
verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai
apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes
sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai
proporcing4 (tiesini) pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus,



patvirtintus savivaldybes Tarybos.

Eit.

Nr.

Ilgalaikio turto grupds ir rti5ys Turto nusidOvOjimo

(amortizacijos)

normafiai (metais)

1 2 3

I Pastatai :

Negyvenamiej i pastatai 100

2 Kiti statiniai :

Kiti kiemo statiniai 30

3 MaSinos ir irenginiai :

Kitos malinos ir irenginiai (garso stiprinimo aparatiira,

scenos iranga)

5

4 Transporto priemonds :

Lengvieji automobiliai ir jq priekabos :

Automobiliai, kai variklio darbo t0ris nuo1,8 I iki 3,5 I 7

5 Baldai ir biuro iranga :

Baldai (iSskyrus komplektus), kilimai, veidrodZiai,

lentynos

5

Baldq komplektai 7

Kompiuteriai ir jq iranga 4

Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones 6

Kita biuro iranga 8

6 Kitas ilgalaikis materialusis turtas :

Scenos meno priemones

Muzikos instrumentai :

Pianinai, rojaliai, arfos 15

Vargonai s0

7

Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 5

Specialieji drabuZiai ir avalyne J

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5

5. Biologinis turtas

KultUros centras biologinio turto neturi.

Pudiamieji, muSamieji, styginiai ir kt.
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6. Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai
Finansiniq isipareigojimq apskaitos prinoipai, metodai ir taisykles nustatSrti l7-ajame

YSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai", l8-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai,
neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir ivykiai pasibaigus ataskaitiniam

Iaikotarpiui", l9-ajame VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto
perdavimo sutartys" it 24-aiame VSAFAS ,,Su darbo santykiais susijusios iSmokos...

Kulttiros centro visi isipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi i ilgalaikius ir
trumpalaikius. Prie ilgalaikiq fi nansiniq isipareigoj imq priskiriama:

- ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai;
- ilgalaikiai atidejiniai (yxz., atidOjiniai del lstaigai i5keltq teisminiq ieskiniq, kai

tiketina, kad del jq baigties istaiga tures sumoketi priteistas sumas);

- kiti ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai.
Prie trumpalaikiq finansiniq isipareigojimq priskiriama:

- ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai;

- ilgalaikiq isipareigojimq einamqjq metq dalis;

- trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai;
- moketinos sumos i biudZetus ir fondus;

- moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;

- moketinos socialines iSmokos;

- gr4Zintini mokesdiai, imokos ir jq permokos;

- tiekejams moketinos sumos;

- su darbo santykiais susijg isipareigojimai;
- sukauptos moketinos sumos;

- kiti trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai.
Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.

7. Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo savikaina w grynqa galimo
realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri iS jq maZesne.

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,

istaiga taiko konkrediq kainq bUdq.

Atsargos gali biiti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertes tam, kad jq
balansine verte nevir5ytq blisimos ekonomines naudos ar paslaugq vertes, kuri4 tikimasi gauti
Sias atsargas pardaws, i5mainius, paskirsdius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir



nebaigtos vykdytl sutartys) parduodamos, sunaudojamos, nura5omos ar perduodamos, jq

balansine verte pripaZistama sqnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripaZistamos atitinkamos

pajamos arba suteikiamos vieSosios paslaugos. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas

apskaitoje registruojamas pagal nuolatini atsargq rodymo apskaitoje btidq, kai buhalterin0je

apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi

flkine operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti iikinis inventorius. Atiduoto naudoti

[kinio inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir
vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansinese s4skaitose.

8. Finansavimo sumos

Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustat5rti 2}-ajame VSAFAS

,,Finansavimo sumos".

Finansavimo sumos pripaiistamos, kai atitinka Siame VSAFAS nustatytus kiterijus.

Finansavimo sumos - istaigos i5 valstybes ir savivaldybes biudZetq, Valstybinio

socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kiq i5tekliq fondq,

Europos S4iungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq gauti arba gautini pinigai arba kitas

turtas, skirti istaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei

vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir istaigos gautus arba

gautinus pinigus, ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas lelas istaigos i5laidoms dengti ir kaip

param4 gautq turt4.

[staigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i:
finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti;

finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti apima ir nemokamai gaut4 arba ui,

simbolini atlygi isigytq nepinigini turt4.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio

i5laidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms islaidoms

kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos

nepiniginiam turtui isigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis

susijusios s4naudos.

Gautos ir perduotos kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos istaigq

s4naudomis nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems vie5ojo sektoriaus
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subjektams, maZinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo

sumos.

Gautos ir perduotos ne vieSojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, iskaitant
suteiktas subsidijas, registruojamos kaip istaigq finansavimo sqnaudos, kartu pripaZistant

finansavimo, kuris buvo skirtas 5iam tikslui, pajamas.

fstaigos apskaitoje finansavimo sqnaudos pripaiistamos tada, kai istaiga finansuoja

kitus vie5ojo sektoriaus subjektus iS uZdirbtq pajamq.

9. Atiddjiniai

Kult0ros centas atidejiniq fi2017 m. neturejo.

10. Nuoma, finansin6 nuoma (lizingas)
Apskaitoje registruojamos finansines nuomos imokos yra padalijarnos, isskiriant turto

vertes dengimo sumQ, palEkanas ir kitas imokas (kompensuotinas nuomos sumas,

neapibreZtus nuomos mokesdius ir pan., jei jie yra numatyti finansines nuomos sutartyje).
Palukanos priskiriamos prie finansines ir investicines veiklos sqnaudq ir apskaitoj e yra
registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos t4 ataskaitini 1aikotarpi, uZ kuri
apskaidiuojamos ateityje moketinos paliikanos. Finansine nuoma (lizingu) isigyto ilgalaikio
materialiojo turto nudevimoji verte paskirstoma per visq jo naudingo tarnavimo laikq, kaip
nurodya Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraie.

11. Segmentai

[staiga vykdo veiklq, priskiriamq kulttiros segmentui, apskait4 tvarko taip, kad btitq
galima pagrindines veiklos sqnaudas ir i5mokas priskirti prie veiklos segmento pagal
valstybes funkcij4.

12. Kitos pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos
tuo padiu laikotarpiu, kai yra padaromos su Siomis pajamomis susijusios sryraudos.
Registruojant visas su finansavimo pajamq pripaZinimu susijusias operacijas, nurodoma,
kokiai valstybos funkcijai ir kuriai programai vykdyti buvo pripazintos finansavimo pajamos,
panaudojami detalizavimo poZymiai arba sukuriamos subsqskaitas.

Pajamos, iSskyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kad istaiga gaus

su sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai nustat;rti pajamq sum4 ir kai
istaiga gali patikimai nustatSrti su pajamq uzdirbimu susijusias sqnaudas.

Pajamomis laikoma tik padios istaigos gaunama ekonomine nauda. fstaigq pajamomis
nepripazistamos trediqiq asmentl vardu surinktos sumos, kadangi tai nera istaigos gaunama
ekonomine nauda. Jei istaiga yra atsakin ga fr tam tikry sumrl administravimq ir surinkimq,
tadiau teises aktq nustat5rta tvarka privalo pervesti surinktas sumas i biudZet4 ir (arba)



socialines apsaugos fondams ir neturi teises Siq sumq ar jq dalies atgauti t4 pati ar velesniais

ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jq dalis nera istaigos pajamos ir apskaitoje

registruojamos kaip gautinos ir moketinos sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini

laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos vie5osios paslaugos, atliekami darbai ar

parduodamos prekes, ar kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.

13. S4naudos
Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant !
pinigq i5leidimo laikq. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpipadarytq iSlaidq neimanoma

tiesiogiai susieti su tam tikrq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais

ataskaitiniais laikotarpiais, Sios iSlaidos pripaiistamos s4naudomis t4 pati taikotarpi, kada

buvo padarytos.

S4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigq suma. Tais atvejais , kai

istaigos s4naudas kompensuoja patalpq nuomotojas, gautq kompensacijq suma maZinamos

pripaZintos s4naudos.

Apskaitos politikos keitimo apraSymas ir prieiastys:

Apskaitos politikos keitimo principai nustat5rti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos
politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas.,.

Kulttiros centras pasirinktq apskaitos politikq taiko nuolat arba gana ilgq laik4 tam, kad

butq galima palyginti skirtingg ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio

palyginimo reikia finansines biikles, veiklos rezultaq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi

tendencij oms nustatyti.

Ukiniq operacijq bei tikiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,

isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas

yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose

parodomas taikant rehospektyvini bUdQ, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji
visada btq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma tikinems

operacijoms ir iikiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.

Palyginamieji skaidiai nepasikeite.

Apskaitos politika keidiama del VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teises aktai to
reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose rodomas taikant



retrospektyvini biid6 t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada biirq buvusi

naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma tikinems operacijoms ir iikiniams

ivykiams nuo jq atsiradimo. Poveikis, ku4 daro apskaitos politikos keitimas einamojo

ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytq ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai,

registruojamas apskaitoje t4 ataskaitini laikotarpi, kuri apskaitos politika pakeidiama, ir
rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinese ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio

veiklos rezultatq ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su

ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje ,,Apskaitos politikos keitimo ir esminiq klaidq
taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinese

ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai iveriiai, naudojami turto ir
isipareigoj imq vertei nustatyti:

Apskaitiniq iverdiq keitimo principai ir taisykles nustatlrti 1-ajame VSAFAS

,,Apskaitos politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas...

Apskaitiniai iverdiai yra perZiiirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis
buvo remtasi atliekant ivertinimq, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq.

Prielaidq, naudotq apskaitiniam ivardiui nustat;rti, keitimas turi itakos:
- tam ataskaitiniam laikotarpiui, kuri buvo atliktas pakeitimas, jei jos turi itakos tik

tam laikotarpiui;

- to ataskaitinio laikotarpio, kuri buvo atliktas pakeitimas, ir velesniq ataskaitiniq

laikotarpiq, jei pakeitimas tures itakos ir tiems laikotarpiams.

fstaigos finansiniq ataskaitq elemento vertes pokytis, atsiradgs del apskaitinio lverdio
pokydio, turi buti rodomas toje padioje veiklos rezultaq ataskaitos eiluteje, kwioje buvo
rodoma prie5 tai buvusi Sio ataskaitos elemento verte. Informacija, susijusi su apskaitinio

iverdio pakeitimu, pateikiama ai5kinamajame ra5te.

Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (ovz., nusidevejimas
skaidiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu iverdiu laikomas istaigos pasirinktas dydis
nusidevej imui apskaidiuoti (pvz., nusidevejimo normatyvas).

Apskaitos klaidq taisymas

Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytos 7-ajameVSAFAS ,,Apskaitos politikos,
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas...

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebetq apskaitos klaidq, padarytq praejusiq ataskaitiniq
laikotarpiq finansinese ataskaitose taisymas registruojamas praejusiq laikotarpiq esminiq
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klaidq taisymo itakos s4skaitoje, jei klaida esmine. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos

vertine i5raiSka individualiai arba kartu su kitomis tq ataskaitini laikotarpi nustaQrtomis

klaidq vertindmis i5rai5komis yra didesne nei 0,5 procento per praejusius finansinius metus

gautq finansavimo sumq vertes.

Apskaitos klaidos (esmines ir neesmines) taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio

finansinese ataskaitose. Klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose rodoma taip:

- jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje

s4skaitoje, kurioje buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje

padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga

informacija;

- jei apskaitos klaida esmind, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sqskaitoje ir
rodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo ir
esminiq apskaitos klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio

laikotarpio finansine informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y.

nekoreguojama. Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama

ai5kinamajame raSte.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustat;rta Apskaitos vadove ir trumpai

apra5yta Sio ra5to Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. Ilgalaikio

materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi pateiktas

ai5kinamojo ra5to P4 priede.

fstaiga turi turto kuris yra visi5kai nudevetas, tadiau vis dar naudojamas veikloje, kurio

isigijimo savikain4 sudaro:

Eil.

Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto grupOs Isigijimo

savikaina (Eurai)

Negyvenamieji pastai ( 2 turto vienetai) 1517,03

Kiemo statiniai ( 2 turto vienetas) 3179,25

Kitos ma5inos ir irenginiai (30 turto vienetai) 69949,12

Transporto priemones (2 turto vienetai) 24709,19

Baldai ir biuro iranga ( 14 turto vienetas) 16893,46

Scenos meno priemones (18 turto vienetai) 29676,90

Kitas ilgalaikis materialusis turtas (1 turto vienetas) 335,09
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I5 viso nud0v0to turto isigijimo savikaina 146258,94

Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uZstat5rto kaip

isipareigojimq ivykdymo garantija, istaiga neturi. Turto, kuris nebenaudojamas ir turto, kuris

laikinai nenaudoj amas istaigos veikloj e, nera.

Zemes, kuri nenaudojama iprastineje veikloje ir laikoma vien tiktai pajamoms i5

nuomos taip pat nera.

Sutardiq, pasira5fi del ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ateityje, paskuting

ataskaitinio laikotarpio dienq nera. Ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie Zemes,

kilnojamqiq ir nekilnojamqiq kulttiros vertybiq grupiq, turto perduoto Turto bankui istaigoje
nera.

Ataskaitiniame laikotarpyje i5 savivaldybes biudZeto buvo isigyta Sio ilgalaikio
materialiojo turto:

(turto grupe,,Pastatai') - Raseiniq rajono kult[ros centro 2017 liepos 3l d. baige
patikejimo teise valdomo pastato - kino teatro, esandio Gedimino g.ll, Ariogalos m.

esminio pagerinimo darbus, kuriq verte 383331,78 Eur ir 2016 m. gruodZio 12 d. esminio

pagerinimo darbai fi 23796,31 Eur buvo atlikti patikejimo teise valdomame pastate,

esandiame Dubysos g.55, GruzdiSkes km.. Pagal 2017 m.gruodZio 28 d. ilgalaikio turto vertes

pokydio paiymqt siems pastatams didinama isigijimo savikaina.

(turto grupe,,scenos meno priemones") - Klavi5inis instrumentas uZ 3450 Eur
(turto grupo ,,Kitas ilgalaikis materialusis turtas") - garso sistema uZ 309g,gl Eur;

robotizuotas CD/DVD diskq spausdinimo ir irasymo irenginys tt 2534,95 Eur.
Palapines ui.640 Eur nupirkta iS paramos le5q.

Pagal 2017 m. rugpjiidio 24 d. Raseiniq rajono savivaldybes tarybos sprendimqNr.TS-
278 Raseiniq rajono savivaldybes administracijai perduotos patalpos , esandios adresu

Sodog.4, Berteskiq km., Betygalos sen., kuriq isigijimo verta3259,03 Eur.

Pet 2017 m. buvo nuraSyta nusidejusio ir nebeveikiandio ilgalaikio turto uZ 47l2g,g?
Eur, i5 jq garso stiprinimo ir video aparattiros ut 37'631,10 Eur, kompiuterines irangos
komplektq fi,3778,48 Eur; biuro irangos nL 1528,03 Eur; muzikos instrumentq 15g4,23 Eur;

kito ilgalaikio turto uZ 2608,03 Eur.

ATSARGOS
Atsargq apskaitos politika nustat;rta Apskaitos vadove.

Apskaitos politikos datyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.

Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi pateiktas pagal g-ojo VSAFAS
ai5kinamojo ra5to P8 priede.
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Aplinkybiq ar tikiniq ivykiq, del kuriq buvo sumahinta atsargq vertd, taip pat

aplinkybiq ar fikiniq ivykiq, del kuriq buvo atkurta sumaZinta atsargq verte ataskaitiniame

laikotarpyje nebuvo.

Atsargq, laikomq pas trediuosius asmenis nera. Ilgalaikio materialiojo turto, skirto

parduoti, istaigoje ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. Ataskaitiniame laikotarpyje istaiga

isigijo medZiagq - 50175,61 Eur., Ekinio inventoriaus -31212,686 Eur.

Informacija apie iSankstinius apmokejimus pateikta 6-ojo VSAFAS ai5kinamojo rasto

P9 priedas. Kitas ateinandiq laikotarpiq sqnaudas sudaro 242,32 Eur laikra5diq prenumerata

2017 m.,transporto draudimas 143,78 Eur

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7

priede. Ai5kinamojo ra5to P10 priedas.

Gautinos sumos uZ turto naudojimq - tai klientq isiskolinimas uZ sales nuom4,

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Sukauptos atostoginiq s4naudos 20186,87 Eur

Sukauptos VSD imokq s4naudos 6155,57 Eur

Tiekejams moketinos sumos 35,08 Eur

Kitos gautinos sumos -tai pagal kulttiros centro iSraSytas sqskaita faktiiras klientq

nesumoketos sumos uZ elektr4, Sildym4, vandeni.

PINIGAI IR PINIGU EKYIVALENTAI

Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede.

Ai5kinamojo ra5o Pl1 priedas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomojoje s4skaitoje

banke likg pinigai - tai finansavimo sumos gautos is kitq saltiniq (remejq lesos).

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per ataskaitini

laikotarpipateiktos 20-ojo VSAFAS 4 priede, o finansavimo sumq likudiai pateikti 5 priede.

Ai5kinamojo ra5to P12 priedas.

ISIPAREIGOJIMAI

Informacija apie finansiniq isipareigojimq pokyti per ataskaitini laikotarpipateikta 17-

ojo - VSAFAS 9 priede. AiSkinamojo raito Pl3 priedas.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas pateikta l7-ojo VSAFAS

12 priede, o informacija apie isipareigojimq dali nacionaline valiuta 13 priede. AiSkinamojo

ralto Pl7 irP24 priedai.
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Tiek6jams mokdtinas sumas sudaro:

Finansavimo Saltinis savivaldybOs biudZetas:

Ry5iq paslaugos 31,02 Eur

Kitos paslaugos 127,90 Eur

Finansavimo Saltinis kiti Saltiniai:

Kitos prekes 67,02 Ettr.

Pagrindines veiklos kitos pajamos per ataskaitini laikotarp! parodytos aiskinamojo

ra5to P21 priedas.

Kitos veiklos pajamas sudaro sales nuomos kulturinei veiklai ir pramoginiq bilietq
pardavimo pajamos.

Sutartq paslaugq ivykdymo procento nustatymo b[das nenaudojamas, nes paslaugq,

teikiamq ilgiau nei vien4 ataskaitini laikotarpi kulturos centras neturi.

Prekiq ir paslaugq pajamq, gautq i5 mainq sandoriq, per ataskaitini laikotarpi negauta,

nes mainq sandoriq sudaryta nebuvo.

Direktore

Svietimo ir socialiniq reikalq departamento

fstaigq centralizuotos buhalterines apskaitos skyriaus vedeja

fr Inga Satkauskiene

Irma Juknevidiene
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