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Gargždų kultūros centras 

Prie 2018 m. finansinių ataskaitų 

Aiškinamasis raštas 

 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

 1. Gargždų kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir 

antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Gargždų kultūros centro buveinės 

adresas: Klaipėdos g.15, Gargždai LT-96135, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 163547140.  

 2. Gargždų kultūros centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.  

 3. Įstaigos savininkė yra Klaipėdos rajono savivaldybė.  

              4. Gargždų kultūros centro pagrindinė veikla – kultūrinių renginių organizavimas, 

kultūrinės veiklos ir meno įvairovės skatinimas, dalyvavimas regioniniuose, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose renginiuose. 

              5. Gargždų kultūros centras turi šiuos struktūrinius vienetus: Kvietinių , Dauparų , Jakų 

skyrius ir Gargždų kino teatrą „ Minija“. 

              6. 2018m. vidutinis darbuotojų skaičius kultūros centre buvo 61 darbuotojai. 

 7. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę kultūros įstaigos veiklą, kultūros centro 

darbuotojai neįžvelgia.  

 8. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018  metus.  

 9. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais 

 

PO1    II. APSKAITOS POLITIKA 
 

10. Gargždų kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai 

nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

11. Gargždų kultūros centro apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, 

apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas direktorės įsakymu Nr.V-9 2018 m. kovo 30 d. Kultūros 

centro apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS 

reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais 

apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.  
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Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

 

Nematerialusis turtas 
 

12. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą 

sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.  

13. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 

įsigijimo savikaina. 

14. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse 

ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis 

yra, sumą.  

15. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.  

16. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir 

patvirtinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos  2009 m. lapkričio 4 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. AV-1267 „Dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko ir nusidėvėjimo 

(amortizacijos) normatyvų nustatymo“ 

 

 Ilgalaikis materialusis turtas 

 

17. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 

kriterijus. 

18. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. 

19. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigyjimo savikaina. 

20. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros 

vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir 

nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.  

21. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką.  

22. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.  
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23. Kai turtas nurašomas arba parduodamas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo 

ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.  

 

Atsargos 
 

24. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines atskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo 

verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  

25. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

kultūros centras taiko konkrečių kainų būdą. 

26. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

27. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma 

nebalansinėse sąskaitose.   

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

28. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos 

įsipareigojimui atsirasti.   

29. Finansinius įsipareigojimus įstaiga pripažįsta įsigijimo savikaina. 

30. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir 

priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus.  

31. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai užsienio valiuta apskaitoje registruojami 

litais pagal įsipareigojimo registravimo dieną galiojantį Lietuvos banko valiutos kursą, remiantis 

21-ojo VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ kriterijais.  

 

Finansavimo sumos 

 

32. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 – ajame VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ nustatytus kriterijus.  

33. Finansavimo sumos – iš valstybės, savivaldybės  biudžetų, iš ES gauti arba gautini 

pinigai arba kitas turtas, skirti kultūros centro nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir 

funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos 

gautus ir gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip 

paramą gautą turtą.  

34. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam 

turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.  
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35. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.  

36. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 

išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, 

yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.  

37. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos.  

 

Sąnaudos 

 

38. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos 

buvo padarytos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo 

laiką, kaip nustatyta 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 

39. Sąnaudų grupės išskiriamos pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos 

veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. 

40. Užregistravus visas metinio ataskaitinio laikotarpio ūkines operacijas ir ūkinius 

įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos yra uždaromos. 

 

Pajamos 

 

41. Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS 

„Kitos pajamos“ ir 20-uoju VSAFAS „Finanasavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei 

negalima patikimai įvertinti sąnaudų.  

42. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija 

arba įvykiu, yra pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį.  

43. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai.  

44. Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į pagrindinės veiklos, 

kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos. 

45. Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas 

visos pajamų grupės sąskaitos yra uždaromos.    
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Segmentai 

 

46. Gargždų kultūros centras apskaitos veiklą tvarko pagal segmentus. Segmentai – tai 

įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes 

įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.  

47. Segmentai skirstomi: bendros valstybės paslaugos; gynyba; viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga; ekonomika; aplinkos apsauga; būstas ir komunalinis ūkis; sveikatos apsauga; 

poilsis, kultūra ir religija; švietimas; socialinė apsauga.  

48. Šie segmentai pagal valstybės funkcijas laikomi pirminiais.  

49. Kultūros centras priskiriamas segmentui –   kultūrinių renginių organizavimui, pagal 

savo programos vykdymą.  

50. Įstaiga turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal 

segmentus, t.y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas 

ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.  

 

III. PASTABOS 

P02 Informacija pagal segmentus 

 

 51. Apskaitos politika dėl segmentų informacijos klasifikavimo pateikta apskaitos 

vadove.  

 52. 2017 m. informacija pagal veiklos segmentus pateikta pagal 25-ojo VSAFAS 

nustatytą formą.  

 53. Pokyčių dėl segmentų informacijos klasifikavimo nebuvo.  

 

P03 Nematerialusis turtas 

 

54. Kultūros centras turi iš nematerialiojo turto grupių: programinę įrangą. 

55. Programinei įrangai nustatytas 2 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, 

kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas įstaiga neturi.  

56. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą 

per 2017 m. pagal 13-ojo standarto 1 priede nustatytą formą. Kultūros centro nematerialiojo turto 

apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.  

57. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.  

58. Naujo turto, įsigyta   už  42069,71  eurų, neatlygintinai turto  negauta.   
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P04 Ilgalaikis materialusis turtas 

 

59.lgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 

direktorės įsakymu Nr.V-9 2018 m. kovo 30 d.., trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos 

dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.  

60 Kultūros centre yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas: 

  

Eil. Nr.  IMT grupės pavadinimas 
Naudingo tarnavimo 

laikas metais 

1. Pastatai              80- 100 

2. Kiti pastatai  20 

3.  Kitos mašinos ir įrenginiai              10-15  

4. Transporto priemonės 6 

5. Baldai ir biuro įranga                4-8 

6, Kitas ilgalaikis materialus turtas 6 

7. Kompiuterinė įranga 4 

8. Muzikos  instrumentai 30 

 

  

61.Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes 

pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 1 priede nustatytą formą.  

62.Kultūros centre yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas 

veikloje.  

63.Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaigoje nėra.  

64.Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas kultūros 

centro veikloje nėra.  

65.Pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms  iš 

nuomos taip pat nėra.  

66.Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.  

67.Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.  

 

P05 Finansinis turtas 

 

68. Finansiniam turtui priskiriama per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir pinigų 

ekvivalentai.  

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

priede.  

 70. Metų pabaigoje sukaupta finansavimo  pajamų suma 32301,47 eurų (už vandenį, 

elektros energiją, šildymą ir šildymo sistemos priežiūrą ir  kitas paslaugas ,atostogų rezervas) .   
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 71.Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS 8 

priede nustatytą formą.  

P08 Atsargos 
 

 

 72.Pateikiame formą apie atsargų vertės pasikeitimą per 2018 m. pagal 8-ojo standarto 1 

priede nustatytą formą.  

 73.Kultūros centro atsargų apskaitoje atsargų nuvertėjimo nebuvo. 

 74.Atsargų, kurių buvo sumažinta vertė arba atsargų, kurių buvo atkurta sumažinta vertė, 

įstaiga neturi.  

 75.Trečiųjų asmenų laikomų atsargų kultūros centras neturi.  

 

P12 Finansavimo sumos 

 

76.Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta pagal 20-ojo standarto 4 priede nustatytą formą.  

77.Per 2018 m. negauta finansavimo sumų iš valstybės nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms 

išlaidoms. 

78.Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta pagal 5 priede nustatytą formą. 

79. Iš savivaldybės  per 2018 m. gauta finansavimo: nepiniginiam turtui – 34485,40 eurų, kitoms 

išlaidoms –  538836,23 eurų. 

80. Iš kitų šaltinių  nepiniginiam turtui įsigyti gauta 13221,43eurų, kitoms išlaidoms 15139,65 eurų 

81.Iš Europos Sąjungos gauta nepiniginiam turtui įsigyti 9687,00 eurų. Per 2018m. panaudota 

7917,00 eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudoti pinigai 1770,00 eurų. 

82. Iš kitų šaltinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudoti pinigai 2592,50 eurų 

paramos, 2% paramos – 1562,61 eurų. Iš viso 4155,11 eurų. 

 

 

 

P13 Finansiniai įsipareigojimai 

 

 82. Trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos politika  nustatyta apskaitos vadove, kuriame 

trumpai aprašyta šio rašto apskaitos politikos dalyje. 

 83. Pateikiame formoje informaciją apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pagal 

17-ojo standarto 12 priede nustatytą formą.  

 84. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kultūros centras liko skolingas ryšiams UAB 

„Tele-2“ 9,80eurus. AB „Klaipėdos energija“ –322,84eurus. AB “Klaipėdos vanduo“– 23,10eurus. 
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AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 219,55eurus. LATGA -33,88 eurus. Už degalus UAB „ 

Palva“ - 50,28 eurų , automobilio plovimą UAB“ Autginta“ 14 eurų. Už kilimų keitimą UAB 

„Lindstrom“ 6,32 eurų. Iš viso: 679,77  eurų. 

 85. Sukauptas atostogų rezervas 2018 m. pabaigoje 31621,70eurų, iš jų Sodrai  

9666,87eurų.  

 86. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.  

 87. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta pagal 

17-ojo VSAFAS 13 priede nustatytą formą. Įsipareigojimų užsienio valiutomis kultūros centras 

neturi.  

   

P18 Grynasis turtas 

 

 88. Finansinės būklės ataskaitoje grynasis turtas išskaidomas į straipsnius „Dalininkų 

kapitalas“, „Rezervai“, Nuosavybės metodo įtaka“ ir „Sukauptas perviršis ar deficitas“.  

 89. Kultūros centras dalininkų kapitalo, rezervų, nuosavo kapitalo neturi.  

 90. Straipsnyje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas parodyta suma  29146,99eurų.

 91. Straipsnyje „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ parodyta suma 4978,86 eurų, tai 

sukauptas perviršis per ataskaitinį  laikotarpį. 

 92. Kultūros centro grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygus 0,-Lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.e. direktorės pareigas                                                                 Asta Vaičiulienė 

 

Vyr.finansininkė                                                                             Ilona Dotienė 
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 GARGŽDŲ  KULTŪROS CENTRAS 

 

 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATEIKIMAS UŽ 2018 M. 

                       

 

                   Parengta pagal viešojo sektoriaus   VSAFAS sistemą 

 

 

Pridedami 30 lapai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. e. direktorės pareigas                                                           Asta Vaičiulienė 

 

Vyr. finansininkė                                                                      Ilona Dotienė 
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