
KAUNO RAJONO SAIVTVLU KULTUROS CENTRAS

[mones kodas 303211895, J. Biliiino 106, Slienava, Kaunas rajonas

2016 METV FTNANSTMU ATASKATTV RTNKTNTO

AISKINAMASIS RASTAS

2016 m. gruodZio 31 d.

I. BEIIDROJI DALIS

1. Duomenys apie 5i finansiniq ataskaitq rinkini parengusi vie5ojo

sektoriaus subjekt4"

Kauno rajono vie5asis subjektas Kauno rajono Samylq kultiiros centras buvo iregistruotas 2013-IZ-3I
Valstybes imones Registrq centro Kauno filiale istaigos kodas 303211895, steigejas Kauno rajono

savivaldybes taryba. Pagrindine veikla - kult[rine, pagrindines veiklos riisys - renginiq organizavimas,

meno megejq veikla, etnokult[rine veikla.

2. 2016 finansiniai metai.

3. fstaigos finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

4. rnformacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

[staiga kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.

5. Svarbios sqlygos, kuriomis veikia istaiga ir kurios gali paveikti tolesng

istaigos veikl4.

Svarbiq s4lygq, kurios gali paveikti istaigos tolimesng veikl4 - nepakankamas

biudZetinis finansavimas.

U. APSKAITOS POLITIKA

[staigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitq straipsniq, kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq nera.

Kauno rajono Neveroniq kulturos centro apskait4 tvarko Kauno rajono savivaldybes

administracijos Kulmros, Svietimo ir sporto skyriaus Centralizuota buhalterij a pagal,,Buhalterines

apskaitos tvarkymo paslaugq 2016 m. vasario 29 d. sutarti Nr. S - 402.

Kauno rajono savivaldybes administracijos Kulttiros, Svietimo ir sporto skyriaus

Centralizuota buhalterija apskait4 tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkini rengia pagal Siuos apskait4

reglamentuoj andius teises aktus :

- Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai;

- Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymas;

- Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymas;
- Lietuvos Respublikos biudZetiniq lstaigq istatymas;



Nematerialusis turtas istaigos apskaitoje registruojamas isigijimo ar pasigaminimo

savikaina. fstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks furtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitq
nematerialiojo turto vienetq, tik€tina, kad istaiga bflsimais laikotarpiais ij turto gaus ekonomines

naudos: galima patikimai nustat5rti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4, lstaiga turi teisg tuo

turtu disponuoti.

|staigos nematerialusis turtas skirstomas i tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo

tarnavimo laikas:

Amortizacija skaidiuojama taikant tiesini amortizacijos skaidiavimo metod4.

Nematerialusis turtas turi buti nura5omas ji perleidZiant arba jei Sis turtas nebeatitinka

nematerialiojo turto pripaZinimo kriterijq.

2016-12-31 nematerialiojo turto verte yra 32,25 Eur

Ilgalaikis materialusis turtas istaigos apskaitoje registruojamas isigijimo arba

pasigaminimo savikaina, jei jo verte yra ne maZesne nei 500 Eur. (Sis kriterijus netaikomas

nekilnojamajarn turtui, kilnojamosioms kultlros vertybems ir transporto priemon6ms), lstaigos
veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagristai tiketina, kad istaiga busimaisiais laikotarpiais

i5 turto gaus ekonomines naudos, galima patikimai nustat54i turto isigijimo ar pasigaminimo

savikain4, istaiga turi teisg tuo turtu disponuoti.

2016-12-31 ilgalaikio materialiojo turto verte yra339701,91 Eur

fstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto grupes ir nustat5rtas naudingo tarnavimo laikas:

I Programine iranga, jos licenzijos ir technine dokumentacija lm"

al Kitas nematerialusis turtas 2m"

f Pastatai
1.1 Pastatai (sienos 2,5 ir daugau plytq storio, perdengimai ii

denginiai gelZbetoniniai, betonini ai arbamediniai)
75-
100 m.

r.2 Infrastruktiiros ir kiti statinai 1 5-60
m.

) Mq5inos ir irenginiai
2.1 Filmal

irengir
ffio,
ai

fotografavimo, mobiliojo telefono rySio 3m.

2.2 Kitos ma5inos ir irenginiai 10 m.
3. Balda ir biuro iranga
3.1 Balda 7m
J.Z Ilqtnp uteriai irjq iranga 4m.
aa
J.J Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones 4m.
3.4 Kita biuro iranga 4m.
4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
4.1 Ukinis inventorius ir kiti reikmenvs 6m.
4.2 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5m.

Nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesin! nusidevejimo skaidiavimo metod4.



10. Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti irjq pokydiai per ataskaitin! laikotarpi.

I 1. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus.

12. Finansines ir investicines veiklos pajamos ir s4naudos.

Jolanta Sidabriene


