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Raseiniq rajono kultiiros centr?s, kodas

Adresas : Vytauto DidZiojo g. I 0, LT-60 I

Subjektas uZsiima kulturine veiklos tikslai: sudaryti s4lygas

rajono gyventojq meninei savirai pletoti ir puoseleti jq kUrybinius gebejimus, sudaryti

rajono Zrnonems galimybg susipaZinti ir vartoti nalqji men4, maZinant kultfiring,

kUrybing atskirti geografine prasme. UZtikrinti etnines kul tradicijq i5saugojim4 ir pletr4

rajone. Ugdyti rajono gyventojq tauting savimong, patri

laisvalaikiui. Pletoti vaikq ir jaunimo laisvalaikio

izmq, sudaryti s4lygas turiningam

skatinti jq pozityvq

kIrybi5kum4. Suburti ir iSlaikyti profesionali4 kulttros ir specialistq grupg, svarbiausiq

meno Lawq vadovus, kuriq deka vykdomos ilgalaikes,

menines ir kitos programos.

ines, edukacines, sociokult[rines,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kulttiros centras fil
Vidutinis darbuot<rjq skaidius per ataskaitini

S4lygos, kuriomis paremtl veikla ir kurios gali paveiktli

Svarbiq sQlygq, kurios gali paveikti tolesng kulttiros tro veikl4, neiZvelgiama.

KultDros centras atasllaitinio laikotarpio pabaigoje liuojamq ir asocijuotqjq subjektq

neturejo.

rlq neturejo.

buvo:

Ataskaitin is laikotarpis Pra6jgs a&rskaiti is laikotarpis

7t 69



tr. APSKAITOS POLITIKA

1. Finansiniq ataskaitg forma

Kult[ros centro parengtos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir
finansines atskaitomybes standartus (toliau -VSAFAS). Kiekvienam finansiniq ataskaitq

straipsniui taikytas konkretus apskaitos principas ir tam stmipsniui ivertinti taikytq apskaitiniq

iverdiq nustatymo metodai ir b[dai.

Kultlros centras tvarkydamas buhaltering apskait4 rengdamas finansines ataskaitas

istatymu, fi.tuuo,vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus

Respublikos buhalterines apskaitos istatymu bei apskaitos

direktoriaus 2016 m spalio 24 d. lsakymu Nr.(3.1)KC3.l-11

politika, patvirtinta kult[ros centro

V.

Apskaitos politika uZtikrina, kad apskaitos atitiktq kiekvieno taikyino

VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos politika apima [kiniq operacijq ir ivykiq
principus, metodus ir taisykles.

ivertinimo ir apskaitos

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais tarpinis ataskaitinis laikotarpis

ir ivykiai registruojami istaigossutampa su kalendoriniu ketvirdiu. Visos [kines operacij

s4skaitq plano s4skaitose taikant Siq apskaitos politik4, parengt4 pagal VSAFAS atskirq

lkiniq operacijq ir ivykiq firransiniq ataskaitq elementq straipsniq ir apskaitos procedfirq

reikalavimus (nurodyus principus, metodus ir taisykles).

2. Finansiniq ataskaitg valiutar

Visos fikines operacijos ir jvykiai apskaitoje

Simtqjq euro daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

3. Nematerialusis fuitas

i eurais ir centais, apvalinant iki

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo apskaitoje yra registruojamas

isigijimo savikaina. I5laidos, padarytos po pirkto ar sus nematerialiojo turto pirminio

pripaZinimo, didina nematr:rialiojo turto isigijimo n4 tik tais atvejais, kai galima

patikimai nustatyti, kad pat<lbulintas nematerialusis turtas teiks didesng ekonoming naud4, t.

y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas,

ribotas, finansinese ataskaitose yra rodomas isigiji
amortizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra, sum4.

naudingo

savikaina,

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per visE

nustatyt4 turto naudingo tamavimo laik4 tiesiogiai metodu. Nematerialiojo turto

tamavimo laikas

atemus sukaupt4

vieneto amortizacija praded,ama skaidiuoti nuo kito io, 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 turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai

apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes

sumai, pirmos dienos

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant i sutartis ar

kitas juridines teises, neturi biiti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi. Kitam

nematerialiaj am turtui istaiga taiko nematerialioj o turto

Savivaldybes tarybos sprendimu.

Kulturos centre yra Sios pagrindines nematerialioj

amortizacijos laikas:

l. Programine iranga ir jos licencijos - 2 metal

4. Ilgalaikis materialusis turtas

turto grupes, kurionts nustatytas

Ilgalaikiu materialiu<lju turtu laikomas turtas, kuris istaigos veikloje ilgiau

nei vienus metus ir kurio isigijimo savikaina didesne kaip Eury.

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZini metu apskaitoje registruojamas

isigijimo savikaina. Po pinninio pripaZinimo ilgalaikis rialusis turtas, i5skyrus Zemg,

kultlros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose isigijimo savikaina, atemus

sukaupt4 nusidevejim4 ir nu'vertejim4( jei toks buvo). Li ine verte -0.

Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis , i5skyrus Zemg ir kult[ros

vertybes, finansinese ataska:itose rodomas lsigijimo savi na, at€mus sukauptq nusidevejimo

ir nuvertejimo, jei jis yra, sumq. Zeme ir kultiiros bes po pirminio pripaZinimo

finansindse ataskaitose rodomos tikr4ja verte (iSskyrus kultfiros vertybiq rekonstravimo,

konservavimo ir restauravimo i5laidas, kurios yra lai esminiu turto pagerinimu ir
apskaitoje registruojamos 1 2-aj ame VSAFAS,,Ilgalaikis

didinant Sio ilgalaikio materialiojo turto vertg).

ialusis turtas" nustatyta tvarka

Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra iai paskirstoma per vis4 turto

naudingo tamavimo 1aik4. Ilgalaikio materialiojo, turto ieneto nusidevejimas pradedamas

skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas i, pirmos dienos. Nusidevejimas

laikio materialiojo turto likutinenebeskaidiuojamas nuo kito menesio, kai naudojamo i

verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas idZiamas, nura5omas arba kai

apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nu imas, lygus jo likutines vertes

sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas

proporcing4 (tiesini) pagal konkredius materialiojo

idiuojamas taikant tiesiogiai

nusidevejimo normatyvus,



patvirtintus savivaldybes Tarybos.

Eit.

Nr.

Ilgalaikio turto grupds ir rii5ys Turto nusid6vdjimo

(amortizacijos)

normatyvai (metais)

I ) 3

I Pastatai :

Negyvenamiej i pastatai 100

) Kiti statiniai

Kiti kiemo statiniai 30

3 Ma5inos ir irenginiai :

Kitos ma5inos ir irenginiai (garso stiprinimo ap

scenos iranga)

rrat[ra, 5

4 Transporto priemon6s :

Automobiliai, kai variklio darbo t[ris nuo1,8 I ri 3,5 I 7

5 Baldai ir biuro flranga :

Baldai (iSskyrus komplektus), kilimai, veidrod:

lentynos

tai, 5

Baldq komplektai 7

Kompiuteriai ir.iq iranga 4

Kopijavimo ir do,kumentq dauginimo priemone 6

Kita biuro iranga 8

6 Kitas ilgalaikis materialusis turtas :

Scenos meno prir:monds

Muzikos instrumentai :

Pianinai, rojaliai, arfos l5

Vargonai 50

Pudiamieji, mu5amieji, styginiai ir kt. 7

Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 5

Specialieji drabuZiai ir ar,alyne J

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5

5. Biologinis turtas

Kulttiros centras biologinio turto neturi.

Lengvieji automobiliai ir jq priekabos :
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6. Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai

Finansiniq isipareigcljimq apskaitos principrai,

VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj

neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir

laikotarpiui", 19-ajame VSAFAS,,Nuoma, finansine

perdavimo sutartys" ir 24-ajame VSAFAS ,,Su darbo

Kult[ros centro visi isipareigojimai yra

trumpalaikius. Prie ilgalaikiq finansiniq isipareigoj imq

ilgalaikiai fi nansiniai isipareigoj imai;

ilgalaikiai atidejiniai (pvz., atidejiniai del i
tiketina, kad del jq baigties istaiga tures

kiti ilgalaikiai finansiniai isipareigoj imai.

Prie trumpalaikiq finansiniq i siparei goj imq pri skiri

- ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir

- ilgalaikiq isipareigojimq einamqjq metq dalis;

trumpalaikiai fi nansiniai isipareigoj imai ;

moketinos sumos ibiudZetus ir fondus;

moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo

moketinos socialines i5mokos;

grqiintini mokesdiai, imokos irjq permokos;

tiekej ams moketinos sumos;

su darbo santykiais susijg isipareigojimai;

sukauptos moketinos sumos;

- kiti trumpalaikiai finansiniai isipareigoji.mai.

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigoj i

7. Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos

sudarant finansines ataskaitas - isigijimo ar pasigami

realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant

istaiga taiko konkrediq kainq bUd4.

Atsargos gali bfti nukainojamos iki grynosios

balansine veft6 nevir5y.tq bDsimos ekonominds naudos ar

Sias atsar:gas pardavus, iSrnainius, paskirsdius ar

ir taisykles nustatyti l7-ajane

, l8-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai,

ivykiai pasibaigus ataskaitiniam

nuoma (lizingas) ir kitos turto

iais susijusios iSmokos".

ir skirstomi i ilgalaikius ir

ama:

i i5keltq teisminiq ieSkiniq, kai

priteistas sumas);

ivertinami isigij imo savikaina.

ijimo (pasigaminimo) savikaina, o

mo savikaina ar grynqja galimo

ar parduotq atsargq savikain4,

realizavimo vertds tam, kad jq

vertds, kuri4 tikimasi gauti

Kai atsargos (taip pat ir



nebaigtos vykdyi sutartys) parduodamos,

balansine verte pripaZistama s4naudomis to laikotarpio,

pajamos arba suteikiamos vie5osios paslaugos. r\
apskaitoje registruojamas pagal nuolatini atsargq rodymo

apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudoj

iikine operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti

fikinio inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas.

vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansinese

8. Finansavimo sumos

Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisy

,,Finansavimo sumos".

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka

Finansavimo sumos - istaigos i5 valstybes ir

socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos

Europos S4jungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq

turtas, skirti istaigos nuostatuose nustatlrtiems tikslams

vykdomoms programoms igyvendinti. F-inansavim,c

gautinus pinigus, ir kit4 turt4 pavedimams vykdyi, kitas

param4 gaut4 turt4.

{staigos gautos (gautinos) finansavimo sumos

finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti;

finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.

Finansavimo sunlos nepiniginiam turtui isigyti

simbolini atlygi isigyt4 nepirrigini turt4.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti

i5laidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo

kompensuoti, yra laikomos visos likusios

nepiniginiam turtui isigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais

susijusios s4naudos.

Gautos ir perduotos kitiems vie5ojo sektoriaus

s4naudomis nepripaZistamos. Perdavus finansavimo

nura5omos ar perduodamos, jq

kuriuo pripaZistamos atitinkamos

sunaudojimas arba pardavimas

apskaitoje btidq, kai buhalterineje

, pardavimu ar perleidimu susijusi

nis inventorius. Atiduoto naudoti

audojamo inventoriaus kiekine ir

rkaitose.

nustatyti 20-ajame VSAFAS

VSAFAS nustatytus kriterijus.

ivaldybes biudZetq, Valstybinio

imo fondo, kitq i5tekliq fondq,

i arba gautini pinigai arba kitas

pasiekti ir funkcijoms atlikti bei

apima ir istaigos gautus arba

istaigos i5laidoms dengti ir kaip

paskirti skirstomos i:

ir nemokamai gaut4 arba uZ

skirtos ataskaitinio laikotarpio

skirtomis kitoms i5laidoms

sumos, kurios nepriskiriamos

arba jq dalis pripaZistamos

su finansavimo sumomis

tams finansavimo sumos istaigq

kitiems vie5ojo sektoriaus

6



subjektams, maZinamos gautos finansavimo sumos ir

sumos.

Gautos ir perduotos ne vie5ojo sektoriaus subj

suteiktas subsidijas, registruojamos kaip istaigq

finansavimo, kuris buvo skirtas Siam tikslui, pajamas.

fstaigos apskaitoje finansavimo s4naudos pri

kitus vie5ojo sektoriaus subjektus i5 uZdirbtq pajamrl.

9. Atiddjiniai

Kult[ros centas atidejiniq uL20l9 m. neturejo.

10. Nuoma, finansind nuoma (lizingas)
Apskaitoje registruojamos finansines nuomos 

;

vertes dengimo sumq, paliikanas ir kitas imokas

neapibreZtus nuomos mokesdius ir pan., jei jie yra n

Palfrkanos priskiriamos prie finansines ir investicines

registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos

apskaidiuojamos ateityje moketinos paliikanos. Finansine

materialiojo turto nudevimoji verte paskirstoma per visq

nurodyta Ilgalaikio materialioj o turto apskaitos tvarkos

11. Segmentai

fstaiga vykdo veiklq, priskiriam4 kultUros se

galima pagrindines veiklos s4naudas ir iSmokas pri

valstybes funkcij4.

12. Kitos pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Fi

tuo padiu laikotarpiu, kai yra padaromos su Siomis

Registruojant visas su fina.nsavimo pajamq pripaZini

kokiai valstybes funkcijai ir kuriai programai vykdyti bu

panaudojami detalizavimo poZyntiai ar:ba sukuriamos su

Pajamos, iSskyrus finansavimo pajamas, prrpaii

su sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima

istaiga gali patikimai nustaQti su pajamq uZdirbimu riusij

Pajamomis laikorna tik padios istaigos gaurlama

nepripaZistamos trediqjq asmenq vardu surinktos sumos,

ekonomine nauda. Jei istaiga yra atsakinga uL tam tikry

tadiau teises aktq nustatyta tvarka privalo pervesti sumas i biudZet4 ir (arba)

amos perduotos finansavimo

finansavimo sumos, iskaitant

imo sqnaudos, kartu pripaZistant

tada, kai istaiga finansuoja

yra padalijamos, iSskiriant turto

nuolllos sumas,

yti finansinds nuomos sutartyje).

s4naudq ir apskaitoje yra

t4 ataskaitini laikotarpi, uZ kuri

nuoma (lizingu) isigyto ilgalaikio

naudingo tarnavimo laik4, kaip

, apskaitq tvarko taip, kad bttq

i prie veiklos segmento pagal

imo pajamos pripaZistamos

pajamomis susijusios sqnaudos.

susijusias operacijas, nurodoma,

pripaZintos finansavimo pajamos,

kai tiketina, kad istaiga gaus

nustatyti pajamq sum4 ir kai

s4naudas.

ine nauda. [staigq pajamomis

i tai nera istaigos gaunama

administravimq i.r surinkim4,

7



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

ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jq dalis

registruojamos kaip gautinos ir moketinos sumos.

istaigos pajamos -ir apskaitoje

Pajamos registruojarnos apskaitoje ir rodomos inese ataskaitose t4 ataskaitini

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

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

13. Sqnaudos
S Enaudos apskaitoj e pripaZi stamo s vadovauj anti s mo ir palyginamumo principais

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis

pinigq i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini

ijusios pajamos, neatsiZvelgiant i

i padarytq i5laidq neimanoma

tiesiogiai susieti su tam tiknl pajamq uZdirbimu ir jos ekonomines naudos ateinandiais

ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos is t4 pati laikotarpi, kada

buvo padarytos.

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

istaigos s4naudas kompensuoja patalpq nuomotojas,

pripaZintos sqnaudos.

Apskaitos politikos keitimo apra5ymas ir prieZastys:

Apskaitos politikos keitimo principai 7-ajane VSAFAS,,Apskaitos

politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".

Kulttiros centras pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko arba gana ilg4laik4 tam, kad

butq galima palyginti skirtingq ataskaitiniq nai q finansines ataskaitas. Tokio

palyginimo reikia finansines btikles, veiklos rezultatq,

tendencij oms nustatyti.

rjo turto ir pinigq srautq keitimosi

Ukiniq operacijq bei [kiniq ivykiq pripaZininro, tos ar del jq atsirandandio turto,

isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) vertinimo apskaitoj e pakeitimas

keitimas finansinese ataskaitoseyra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos poli

parodomas taikant retrospelktyvini bud4, t.y. nauja itos politika taikoma taip, lyg ji
visada b[tq buvusi naudojama, todel pakeista apskai

operacijoms ir [kiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.

politika yra pritaikoma tikinems

Palyginamiej i skaidiai nepasikeite.

Apskaitos politika keidiama del VSAFAS pasike arba, jei

suma maZinamos

kiti teises

rodomas

aktai to

taikantreikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansi ataskaitose



retrospektyvini b[d4, t. y. nauja apskaitos politika

naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pri

ivykiams nuo jq atsiradimo. Poveikis, kuri daro

ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytq ankstesniq

registruojamas apskaitoje t4 ataskaitini laikotarpi, kuri

rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansi.nese:

veiklos rezultatq ataskaitoje apskaitos politikos

ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyj e,,Apskaitos

taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio la

ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y.

Prielaidos, kuriomis vadovarujantis buvo nustatytil a
isipareigoj imq vertei nustagtii:

Apskaitiniq iverdiq keitimo principai ir tai

,,Apskaitos politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq

Apskaitiniai iverdiai yra perZilrimi tuo atveju, j
buvo remtasi atliekant ivertinim4, arba atsiranda papi

Prielaidq, naudotq apskaitiniam ivardiui nustatyti,

- tam ataskaitiniam laikotarpiui, kuri buvo atli

tam laikotarpiui;

- to ataskaitinio laikotarpio, kuri buvo atliktas

laikotarpiq, jei pakeitimas tures itakos ir tiems

[staigos finansiniq ataskaitq elemento vertes

pokydio, turi bflti rodomas toje padioje veiklos rezu

rodoma prieS tai buvusi Sio ataskaitos elemento verte. I

iverdio pakeitimu, pateikiama ai5kinamaj ame ra5te.

Apskaitos politika laikomas pasirinktas

skaidiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu iverdiu

nusidevej imui apskaidiuoti (pvz., nusidevej imo

Apskaitos klaidg taisymas

Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustaty.tos 7

apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebetq apskaitos

laikotarpiq finansindse atasikaitose taisymas registruoj

taip, lyg ji visada butq buwsi

[kinems operacijomr; ir iikiniams

itos politikos keitimas einamojo

apskaitos politika pakeidiama, ir

Ataskaitinio laikotarpio

poveikio dalis, susijusi su

litikos keitimo ir esminiq klaidq

io informacija finansinese

iverCiai, naudojami turto ir

nustatyti 7-ajane VSAFAS

pasikeidia aplinkybes, kuriomis

informacijos ar kitq ivykiq.

itimas turi itakos:

pakeitimas, jei jos turi itakos tik

ir velesniq ataskaitiniq

atsiradgs del apskaitinio iverdio

ataskaitos eiluteje, kurioje buvo

metodas (pvz., nusidevejimas

ikomas istaigos pasirinktas dydis

VSAFAS,,Apskaitos politikos,

padarytq praejusiq ataskaitiniq

praejusiq laikotarpiq esminiq

susijusi su apskaitinio
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klaidq taisymo itakos s4skaitoje, jei klaida esmine. Apskr

vertine i5raiSka individualiai arba kartu su kitomis t4

klaidq vertinemis i5rai5komis yra didesne nei 0,5 procenl

gautq finansavimo sumq vertes.

Apskaitos klaidos (esmines ir neesmines) taisomo

finansinese ataskaitose. Klaidq taisymo itaka finansinese al

- jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisl

s4skaitoje, kurioje buvo uZregistruota klaidir

padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje,

informacija;

- j"i apskaitos klaida esmind, jos taisymas regisl

rodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje

esminiq apskaitos klaidq taisymo itaka". Lyl

laikotarpio finansine informacija pateikiar

nekoreguojama. Su esmines klaidos taisymr

ai5kinamajame ra5te.

IIJGALAIKIS MATF,RIALUSIS TT]RTAS

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nusr

apraSyta Sio raSto Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais

materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas pet

ai5kinamojo ra5to P4 priede.

[staiga turi turto kuris yra visi5kai nudevetas, tadiau

isigijimo savikainq sudaro:

tos klaida laikoma esmine, jei jos

taskaitini laikotarpi nustatytomis

per praejusius finansinius metus

einamojo ataskaitinio laikotarpio

skaitose rodoma taip:

nas registruojamas toje padioje

ga informacija, ir rodomas toje

kurioje buvo pateikta klaidinga

rojamas tam skirtoje s4skaitoje ir

,,Apskaitos politikos keitimo ir

namoji ankstesniojo ataskaitinio

l tokia, kokia buvo, t. y.

susijusi informacija pateikiama

atyta Apskaitos vadove ir trumpai

metais nebuvo pakeista. Ilgalaikio

ataskaitini laikotarpi pateiktas

vis dar naudojamas veikloje, kurio

Eit.

Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto grupBs Isigijimo

savikaina (Eurai)

Negyvenamieji pastai ( 2 turto vienetai) 151 7,03

Kiemo statiniai ( 2 turto r,'ienetai) 3179,25

Kitos ma5in,cs ir irenginiai (25 turtr: vienetr i) 1 I 0791,05

Transporto priemones (2 turto vienetai) 485'93,44

Baldai ir biu.ro iranga ( 18 turto vienetq) 15608,01

Scenos meno priemones (18 turto vienetq) 283,45,42

Kitas ilgalaikis materialusis turtas (.2Oturto vienetq) 18806,66

I5 viso nud(:vdto turto isigijimo s:rvikain 22ti'ig4086
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Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar

isipareigojimq ivykdymo garantija, istaiga neturi. Turto,

laikinai nenaudoj amas istaigos veikloj e, nera.

Zemes, kuri nenaudojama iprastineje veikloje i

nuomos taip pat nera.

Sutardiq, pasiraSytq del ilgalaikio materialiojo

ataskaitinio laikotarpio dien4 nera. Ilgalaikio materia

kilnojamqiq ir nekilnojamqiq kulturos vertybiq grupiq,

nera.

Ataskaitiniame laikotarpyje iS savivaldybes bi

materialiojo turto:

(turto grupe ,,Kitos ma5inos ir irengimai") -
naudoti garso stiprinimo aparatlra uL 27 59,61 Eur.

(turto grupe ,,Baldai ir biuro iranga) - pirktas

tZ 1573 Eur; nura5ytas nusidevejgs ir nebetinkamas naudot

(turto grupe ,,Scenos meno priemones") - pirkta

pianinas uL 1200 Eur; akust.inis trlgnq kornplektas uZ 599

bosine gitara uZ 501 Eur; kubas bosinei gitarai vZ 51I,02

(turto grupe ,,Kitas ilgalaikis materialusis

generatorius uL 625,57 Eur, ap5vietimo irangos kompl

603,96 Eur, Silumos siurbliq 2vnIui:6642,44 Eur, LCD

uZ 3655,82 eur, tinklinis grotuvas su nuotoliniu valdym

1500,40 eur, NAS sistema (tinklo duomenq kaupiklis) uZ 5

ATSARGOS
Atsargq apskaitos politika nustatyta Apskaitos v

Apskaito s politikos dalyj e ataskaitiniai s metais

Atsargq vertds pasikeitimas per ataskaitini lai

ai5kinamojo ra5to P8 priede.

Aplinkybiq ar iikiniq ivykiq,

aplinkybiq ar Ekiniq ivykiq, del kuriq

laikotarpyje nebuvo.

del kuriq buvo

Atsargq, laikomq pas trediuosius asmenis nera. I

parduoti, istaigoje ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

isigijo medZiagq - 54510,23 Eur.. fikinio inventoriaus -l l

buvo atkurta s

aktai, ir turto, uZstatyto kaip

ris nebenaudojamas ir turto, kuris

laikoma tiktai pajamoms i5

isigijimo ateityje, paskuting

turto, priskirto prie Zem0s,

perduoto Turto bankui istaigoje

to buvo isigyta Sio ilgalaikio

nebetinkamaryta nusidevejusi ir

asis 43 formato knygtt skeneris

oro Sildytuvas uZ 48 I ,17 Eur.

ika uZ 700 Eur; skaitmeninis

; klavi5as Yanraha uZ 589 Eur;

- pirktas benzininis elektros

vL 1279,19 Eur, dEmq ma5ina uZ

ietimo irangos komplektai 3 vnt

uZ 592,90 Eur; garso stiprintuvas

Eur.

pakeista.

pateiktas pagal 8-ojo VSAFAS

atsargq verte, taip pat

ta atsargq verte ataskaitiniame

galaikio materialiojo turto, skirto

laikotarpyje istaiga

vlen

ll

,18 Eur.



Informacija apie iSarrkstinius apmokej imus

P9 priedas. Kitas ateinandiq laikotarpiq s4naudas sudaro I

m.

PER VIENUS METUS GAUTINOS SI]MOS

Informacija apie per vienerius metus gautinas

priede. AiSkinamojo raSto P10 priedas.

Gautinos sumos uZ turto naudojim4 - tai klientq

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Sukauptos atostoginiq s4naudos 34614,63 Eur

Sukauptos VSD imokq sqnaudos 501,91 Eur

Moketinos VSD imokos 69,59 Eur

Tiekejams moketinos sumos 145,65 Eur

Kitos gautinos sumos -tai pagal kultfiros centro

nesumoketos sumos uZ elektr4, Sildym4, vandeni.

PII\IGAI IR PII{IGU EKVIVALENTAI

Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus

Ai5kinamojo raSo Pll priedas. Ataskaitinio laikotarpio

banke likg pinigai - tai finansavimo sumos gautos iS kitq

HNANSAVIMO SI'MOS

Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paski

laikotarpi pateiktos 20-ojo \/SAITAS 4 priede, o finansavi

AiSkinamojo raSto P12 priedas.

ISIPAREIGOIIMAI

Informacij a apie fi nansiniq isipareigoj imq pokyti

ojo - VSAFAS 9 priede. AiSkinamojo ra5to P13 priedas.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes

12 priede, o informacija apie isipareigojimq dali nacional

raSto Pl7 irP24 priedai.

Tiek6jams mokEtinas sumas sudaro:

Finansavimo Saltinirs sav iva ldybds biudZetas :

Kitos paslaugos 145,65 Er:r

Kitos veiklos kitos pajam,ls per ataskaitini

t2

6-ojo VSAFAS ai5kirramojo raSto

Eur laikra5diq prenum erata 2020

pateikra l7-ojo VSAFAS

linimas uZ sales nu0m4,

rytas s4skaitas fakturas klientq

ta l7-ojo VSAFAS 8 priede.

igoj e atsiskaitomoj oje s4skaitoje

niq (remejq le5os).

ir jq pokydius per ataskaitini

sumq likudiai pateikti 5 priede.

ataskaitin[ laikotarpi pateikta 1 7-

sumas pateikta 17-ojo VSAFAS

valiuta 13 priede. Ai5kinamojo

iparodytos aiSkinamojo ra5to P21

'l*^



Kitos veiklos pajamas sudaro sales nuomos k

pardavimo pajamos ir transporto nuomos pajamos.

Sutartq paslaugq ivykdymo procento nustatymo

teikiamq ilgiau nei vien4 ataskaitini laikotarpi kulturos

Prekiq ir paslaugq p4jamq, gautq iS mainq

nes mainq sandoriq sudaryta nebuvo.

Direktore

|staigq centralizuotos buhalterines apskaitos skyriaus

veiklai, pramoginiq bilietq

nenaudojamas, nes paslaugq,

neturi.

per ataskaitini laikotarpi negauta,

Inga Satkauskiene
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