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2017 METV FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO

AISKINAMASIS RASTAS

2017 m. guodzio 3l d.

. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie 5i linansiniq ataskaitq rinkini parengusi viesojo

s€kloriaus subj€ktq.

Kauno rajono vieSasis subjektas Kauno mjono Samylq kultiiros centras buvo ir€gistruotas 2013-12-31

Valstyb6s imones Registq centro Kauno filiale istaigos kodas 3032 895, steigejas Kauno rqiono

savivaldybds taryba. Pagindin€ veikla kultirine, pagrindines veiklos rDsys - renginiq organizavimas,

meno megejll veikla, etnokultiirine veikla.

2. 2017 finansiniai metai.

3. lstaigos finansiniai metai pmsideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio 3l d.

4. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Istaiga kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.

5. Svarbios s4lygos, kuriomis veikia istaiga ir kurios gali paveikti tolesng

istaigos veildQ.

Svarbirl s4lygq, kurios gali paveikti istaigos tolimesng veikl4 nepakankamas

biudzetinis fi nansavimas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Istaigos finansinirl ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitq straipsniq, kurie neatitiktrl VSAFAS rejkalavimq ndra.

Kauno rajono Neveroniq kulhlros centro apskait4 tvarko Kauno rajono savivaldybes

administracijos Kultiros, Svietimo ir sporto skyriaus Centralizuota buhalterjja pagal ,,Buhalterines

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

Kauno rajono savivaldybes administracijos Kultiiros, Svietimo ir sporro sxyrraus

Centnlizuota buhalterija apskaitq tvarko ir finansiniq araskaitll rinkinj rengia pagal Siuos apskait4

reglamentuojandius teises aktus:

- Viesojo sektoriaus apskaitos ir finansin6s atskaitomybes standartai;

- Lietuvos Respublikos buhalteines apskaitos istatymas;

- Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybds istatymas:

- Lietuvos Respublikos biudzetiniq istaigq istatymas;



- Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2017-06-05 isakymas Nr. IS-

1110 ,,Kauno mjono savivaldybes buhalterines apskaitos vadovas".

Istaigos apskaitos politikoje taikoni bidai, kurie l€idzia tiksliai ir teisingai fiksuoti istaigos

vykdomas iikines operacijas ir objekq'viai atspindeti istaigos finansing biklg bei veiklos rearlratus.

Kauno rajono Kultilros, Svietimo ir sporto skyriaus Centralizuota buhalterija, tvarlq/dama

apskait4 ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkini, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra

nurodli 1 VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikinas":

1. Subjekto

2. Veiklos tgstinumo

3. Periodiskumo

5.

6.

7.

Pastovumo

Piniginio mato

Kaupimo

Palyginimo

8. Atsargumo

9. Neutralumo

10. Turinio virlenyb€s priei fomq.

lstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybini irasq.

Istaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai suralomi naudojant Lietuvos Respublikos

pinigini vienet4 - eur4.

Okiniai irykiai ir lkines operacijos, kuriq buvimas ir atlikimas ar rezultatq iforminimas

susjjgs su uzsienio valiut4 apskaitoje perskaidiuojami ilitus pagal Lietuvos banko nustaq4q

uisienio valiutos santyk!, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai suraiomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.

Atski4 apskaitos objektq (materialiojo, nematedaliojo ir finansinio turto, atsargrt, pinigq,

isipareigojimq, nemokamai gauto turto, atidejiniq, nuomos, finansines nuomos (lizingo), pajamq ir

sqnaudq) apskaitos principai, jvertinimo biidai ir metodai nustab4i atitinlam4 objekt4

reglamentuojandiose istaigos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos istaigoje pripazistamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos

registruojamos tada, kai uZdirbamos, neatsizvelgiant ipinigq gavim4. Pajamos ivetinamos tikreja

verte. Pajamos skirstomos jgmpes: pagrindines veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansines

ir investicines veiklos pajamos.

S4naudos apskaitoje pripazistamos vadovau_jantis kaupimo ir palyginimo principais tuo,

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant i pinigU

gavimo momentq. Jos apskaitoje ivertinamos tikrqia vorte. Sqnaudos skirstomos j grupes:

pagrindines veiklos s4naudos, kitos veiklos sqnaudos, finansines ir investicines veiklos sqnaudos.

Nematerialusis turtas istaigos apskaitoje registruojamas isigijimo ar pasigaminimo

savikaina. lstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turlas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitq



nematerialiojo turto vienetq, tiketin4 kad istaiga b[simais laikotarpiais iS turto gaus ekonomines

naudos: galima patikimai nustao4i turto isigijimo ar pasigaminimo savikain+ lsraiga tu teisg tuo
turtu disponuoti.

Istaigos nematerialusis turtas skirstomas i tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo

tarnavimo laikasl

Amofiizacija skaidiuojama taikanr tiesini amortizacijos skaidiavimo metod4.

Nematerialusis turtas tui bDti nuraSomas ji perleidziant arba jei Sis turtas nebeatitinka

nematerialiojo turto pripazinimo kriterijri.

2017-12-31 nematerialiojoturto nebuvo.

Ilgalaikis materialusis turtas istaigos apskaitoje regisfuojamas isigijimo arba

pasigaminimo savikain4 jei jo verte yra ne mazesne nei 500 Eur. (Sis kriterijus neraikomas

nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultiros vertybems ir transpofto priemonems), istaigos
veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagristai tik6tina, kad istaiga bnsimaisiais laikotaryiais

iS turto gaus ekonomin6s naudos, galima patikimai nustab4i turto isigijimo ar pasigaminimo

savikainq, jstaiga turi teisg tuo turtu disponuotj.

2017-12-31 ilgalaikio materialioj o turto verte yra 3 3 215 I ,12 Eur

Istaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto grupes ir nustatJ4as naudingo tamavimo laikas:

Programine iranga, jos licenzijos ir technine dokumentaciia lm.

J Kitas nematerialusis turtas

t Pastatai
1.1 Pastatai (sienos 2,5 ir daugau plytl storio, perdengimai ir

denginiai gelzbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 100 m.
t.2 Infrastruktiiros ir kiti statinai 15-60

MaSinos ir ifenginiai
2.1 Filmavimo, fotografavimo,

irenginiai
mobiliojo telefono rySio 3m.

2.2 Kitos masinos ir irenginiai 10 m.
Baldai ir biuro iranga

3.1 Baldai 7m
3.2 Kompiuteriai ir jq jranga

Kopijavimo ir dokumenlrl dauginimo priemones
1.4 Kita biuro ilanga
4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
4.1 nkinis inventorius ir kiti reikmenys 6m.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesininusiddvejimo skaidiavimo metod4.



Ilgalaikis materialusis turtas nurasomas i5 apskaitos, kai jis perleidziamas, Lietuvos

Respublikos teises aktLl nustaq4a tvarka pripazintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu)

naudoti, yra prarandamas del vagysdiq, stichiniq nelaimiq ar kitq prieiasdiq.

Biologinis turtas. Istaiga bioioginio turto neturi.

Finansinis turtas. Istaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Finansiniai isipareigojimai jstaigos apskaitoje skirstomi j ilgalaikius ir trumpalaikius

jsipareigojimus. Ilgalaikiq finansiniq jsipareigojimq n6ra. Trumpalaikis finansinis isipareigojimas -
finansinis jsipareigojimas, kuri privaloma irykdlti per 12 m6nesill, skaidiuojant nuo paskutines

eioamojo ataskaitinio Iaikotarpio dienos. Trumpalaikirl mok6tinq sumq balansine verte 2016-12-31

yra 10298,78 Eur, i5 kuriq tiekejams moketinos sumos sudaro 1688,11 Eur. Finansiniai

fsipareigojimai apskaito.je registruojami tik tada, kai )'ra ivykdomos visos s4lygos, nustat]4os

isipareigojimui atsirasti, ir istaiga prisiima isiparcigojimq sumoketi pinigus.

Atsargomis laikomas istaigos trumpalaikis turtas, kuri istaiga per vienus melus sunaudoja

pajamoms uzdirbti ar viesosioms paslaugons teikti arba kuris yra laikomas numatantji parduoti ar

paskirsq.ti rykdant lprast4 veikl4, taip pat nebaigtq gaminti prekiq ir nebaigtq teikti paslaugq ver16

vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas istaigos nk;nis inventorius -
mater;alusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vien4 kartq ir kurio jsigijimo ar pasigaminimo

savikaina maZesne uZ Vyriausybes nustatyt4 minimaliq istaigos materialiojo turto veft9.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos ivertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant

finansines ataskaitas - isigijimo ar pasiganinimo savikaina arba grynaja realizavimo verte.

Kai atsargos (iskaitant nebaigtas rykd)'ti sutartis) parduodamos (lskaitant mainus, lei jie

galimi) ar kitaip perleidiiamos/perduodamos, j q balansine verte turi biti pripazistama to laikotarpio

s4naudomis, kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viesosios paslaugos_

Atiduoto naudoti istaigos veikloje ikinio invento aus verte iS karto pripazistama s4naudomis.

Pinigai pinigai, esantys bankq sqskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

Pinigq likutis istaigos banko sqskaitose 2017-12-31 yft2450,67 Err.

Istaiga atidej iniq neformuoia.

III. PASTABOS

Papildoma informacija pateikta aiSkinamojo raSto lentel6se:

L Crlnojo turto pokydiq ataskaita.

2. Pinigq srautll ataskaita.

3. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus.

4. Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas p€r ataskaitini laikotarpi.

5. Nematerialiojo thrto balansines vertes pasikeitinas per ataskaitini laikotarpi.

6. Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi.

7. Informacija apie isankstinius apmokejimus.

8. Informacija apie per vienus metus gautas sumas.

9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas.



10. Finansavimo sumos pagal laltini, tikslinQ paskirti irjq pokydiai per ataskaitini laikota.pl.

I L Finansavimo sumq likudiai.

12. lnformacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus.

Direktore Jolanta Sidabriene




