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2018 METU FINAIISINIV ATASKAITV RI}IKINIO
AISKINAMASIS RASTAS

2018 m. gruodzio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

l. Duomenys apie 5i finsnsiniq ataskaitq rinkin! parengusi vieiojo
sektoriaus subjektq.

Kauno r4iono vieSasis subjektas Kauno rajono Samylq kultiiros cenhas buvo iregistuotas 2013_12_31

Valstybes imones Registrq centro Kauno filiale istaigos kodas 303211895, steigejas Kauno rajono
savivaldybds taryba. Pagrindine veikla - kulturind, pagrindines veiklos riisys _ renginiLl organizavimas,

meno megejrl veikl4 etnokultiirind veikla.

2, 2018 fidsnsiniai metai,

3. Istaigos finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio 3l d.

4. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuolus ir kitus subj€ktus.

Istaiga kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.

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

istaigos veikl4.

Svarbiq s4lgq, kurios gali paveikti istaigos tolimesng veiklq - nepakantamas

biudzetinis fi nansavimas.

tr. A?SK{TOS POLITIKA

Istaigos finansiniq ataskaitq nkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitq shaipsniq, kurie neatitiktq VSAIAS reikalavimq nera.

Kauno rajono Neveroniq kultiiros centro apskaitq tvarko Kauno rajono savivaldyb6s

administracijos Kultiiros, Svietimo ir sporto slq.riaus C€ntralizuota buhalterija pagal ,,Buhalterines
apskaitos tvarkymo paslaugq 2016 m. vasario 29 d. sutarti Nr.S-402.

Kauno mjono savivaldybes administracijos Kultiiros, Svietimo ir sporto slq,riaus

Centralizuota buhalterija apskaitq Warko ir finansinirl ataskaitrl rinldnirengia pagal liuos apskait4

reglamenfu ojandius teises aktus j

- Viesojo sekoriaus apskaitos ir finansines atskaitomyb6s standartai;

- LietuvosRespublikosbuhalterinesapskaitosistatymas;

- Lietuvos Respublikos vielojo sekoriaus atskaitomybes istatymas;
- Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigll istatymast



- Kauno rajono savivaldyb6s adminishacijos direktodaus 2018-08-21 isalrymas Nr. fS -

I547 ,,Kauno rajono savivaldybes buhalterines apskaitos vadovas".

Istaigos apskaitos politikoje taikomi budai, kurie leidzia titsliai ir teisingai fiksuoti istaigos

lykdomas irkines operacijas ir objekryviai atspindeti istaigos finansing biiklg bei veiklos rezultatus.

Kauno mjono Kultllros, Svietimo ir sporto skyriaus Centralizuota buhalterija, tvarrydama

apskait4 ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkini, vadovaujasi apskaitos principais, ku e yra

nurodli I VSAFAS ,,Finansiaiq ataskaitq rinkinio pateikimas":

Subjektot.

2. V€iklos tgstirumo

3. PeriodiSkumo

4. Pastovumo

5. Piniginio mato

6. Kaupimo

7. Palyginimo

8. Atsargumo

9, Neutralumo

10. Turinio vir5enybes priei form4.

Istaigos apskaita tva*oma taikant dvejybini ira54.

Istaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai suraSomi naudojant Lietuvos Respublikos

pinigini vienetQ - eur4.

Ukiniai ir,ykiai ir iikines operacijos, kuriq buvimas ir atlikimas ar rezultail iforminimas

susij9s su uZsienio valiuta, apskaitoje perskaidiuojami ilitus pagal Lietuvos banko nustaq44

uzsienio valiutos santyki, pagal 21 VSAFAS nurod),tus reikalavimus.

Apskaitos dol:umentai surasomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.

Atskirq apskaitos objektq (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargq, pinigq,

jsipareigojimq, nemokamai gauto turto, atidejiniq, nuomos, finansines nuomos (lizingo), pajamq ir
sQnaudq) apskaitos principai, lvertinimo b[dai ir metodai nustaqti atitinkam4 objekt4

reglamentuojandiose istaigos apskaitos politikos sklriuose.

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

registruojamos tada, kai uzdirbamos, neatsizvelgiant ipirigr.l gavimq. Pajamos ivertinamos tikr4ia

verte. Pajamos skirstomos i grupes: pagrindines veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansines

ir investicin6s veiklos pajamos.

S4naudos apskaitoje pripazistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo,

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uzdirbamos su jomis susiiusios pajamos, neatsitelgiant i pinigq

gavimo momentq. Jos apskaitoje ivertinamos tikrAja verte. S4naudos skirstomos i grupes:

pagrindines veiklos s4naudos, kitos veiklos s4naudos, finansinCs ir investioines veiklos s4naudos.

Nematerialusis turtas istaigos apskaitoje registruojamas lsigijimo ar pasigaminimo

savikaina. lstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris ym lengvai atskiriamas nuo kitq



nematerialiojo turto vienetq, tikCtina, kad istaiga busimais laikotarpiais iS turto gaus ekonomines

naudos: galima patikimai nustatyd turto isigijimo ar pasigaminimo savikain% lstaiga turi teisg tuo
turtu disponuoti.

Istaigos nematerialusis turtas skirstomas i tokias grupes, ku oms patvirtintas naudingo

tamavimo laikas:

Amortizacija skaidiuojama taikant tiesini amortizacijos skaidiavimo metodg.

Nematedalusis turtas turi bnti nurasomas ji perleidziont arba iei Sis turtas nebeatitinka
nemate aliojo turto priparinimo kriterijq.

2018-12-3 I nematerialiojo turto nebuvo.

Ilgalaikis materirlusis turtos istaigos apskaitoje registruojamas lsigijimo arba
pasigaminimo savikain4 jei jo verte yra ne maZesne nei 500 Eur. (Sis krite4jus netaikomas

nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultiiros vertybems ir transporto priemonems), jstaigos

veikloje tarnaus ilgiau nei vienedus metus, pa$istai tiketina, kad istaiga biisimaisiais laikotarpiais
iS turto gaus ekonomines naudos, galima patikimai nustaq4i turto isigtimo ar pasigaminimo

savikainA istaiga turi teisg tuo turtu disponuoti.

2018-12-31 ilgalaikio materialiojo turto vert6 ra 335850,59 Eur

lstaigoje ]ra ilgalaikio materialiojo turto g.upes ir nustao4as naudingo tamavimo laikas:

I Prograrnine imnga, jos licenzijos irtechnine dokumentaciia lm.

3 Kitas nemateaialusis turtas

1 Psstatai
1.1 Pastatai (sienos 2.5 ir daugau plyu slorjo. perdengimji ir

denginiai gel:beroniniai. betoniniai arba mediniai ) 100 m.
t.2 Infrastrultrl ros ir kiti statinai l5-60

m., Maiinos ir irelgitiai
2.1 Iilmavimo, fotogmfavimo, mobiliolo telefono ryiio

Fongmlar
3m.

2.2 Kitos masinos ir irenginiai l0 m.
3. Baldai ir biuro iranga
3.1 Baldai /m

Kompiuteriai ir iLl jranga
3.3 Espiigyi!9jl!9!qE4! dauginimo priemones 4m,
3.4 Kita biuro iranga 4m.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas
4.1 Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 6m.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5m.

Nusidevdjimas skaidiuojamas taikant tiesini nusidevejimo skaidiavimo metoda.



Ilgalaikis materialusis turtas nuasomas i! apskaitos, kai jis perleidziamas, Lietuvos

Respublikos teises aktq nustab'ta tvarka pipazintas nereikalingu a.ba netinkamu (negalimu)

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

Biologinis turtas. Jstaiga biologinio turto neturi.

Finansinis turtas. Istaiga ilgalaikio finansinio tlrto neturi.

FinansiDiai isipareigojimai istaigos apskaitoje skirstomi iilgalaikius ir humpalaikius

isipareigojimus. Ilgalaikiq finansiniq isipareigojimq nem. Trumpalaikis finansinis jsipareigojimas -
finansinis isipareigojimas, kurj privaloma irykdlti per 12 menesiq, skaidiuojant nuo paskutin€s

einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikirl mok€tinq sumq balansine vefie 2018-12-31

yra 10931,88 Eur, i3 kuriq tiekCjams moketinos sumos sudaro 1490,54 Eur. Iinansiniai

lsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai )ra irykdomos visos s4lygos, nustao4os

isipareigojimui atsirasti, ir istaiga prisiima isipareigojim4 sumokcti pinigus.

Atsargomis laikomas istaigos trumpalaikis turtas, ku4 istaiga per vienus metus sunaudoja

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

paskirsqti \.},kdant iprast4 veiklq, taip pat nebaigtrl gaminti prekiq nebaigtq teiki paslaugq vefte

lykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas istaigos [kinis inventonus -
materialusis tuItas, kuris yra naudojamas daugiau nei vienA kart4 ir kurio isigijimo ar pasigaminimo

savikaina mazesne ui VyriausybCs nustatytq minimalia istaigos materialiojo tulto vert9.

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

finansines ataskaitas isigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynqia realizavimo verte.

Kai atsargos (iskaitant nebaigtas vykdlti sutartis) parduodamos (iskaitant mainus, jei jie

galimi) ar kitaip perleidZiamos/perduo&mos, jq balansine vede turi biiti pripaiistama to laikotarpio

sanaudomis, ku uo pripaiistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viesosios paslaugos.

Atiduoto naudoti istaigos veikloje iikinio inventoriaus vert6 i5 karto pripazistama s4naudomis.

Pitrigai - pinigai, esantys barkq sAskaitose ir pe esti, bet dar negauti pinigai.

Pinigq likutis istaigos banko s4skaitose 2018-12-31 $a 3054,41 Eur.

Istaiga atidejiniq neformuoja.

III. PASTABOS

Papildoma informacija pateikta aiskinamojo rasto lentelesel

1. Grynojo turto pokydiq ataskaita.

2. Pinigq srautq ataskaita.

3. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus.

4. Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertCs pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi.

5. Nemate aliojo twto balansines vertos pasikeitimas per ataskaitinilaikotarpi,

6. Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi,

7. Informacijaapie igankstinius apmokejimus.

8. Informacija apie pff vienus metus gautas sumas.

9. lnformaclja apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas.



10. Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirtiirjq polgdiai per ataskaitini laikotarpi.

11. Finansavimo sumq likudiai.

12, Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus,

Jolanta Sidabriene




