
VARĖNOS KULTŪROS CENTRAS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2016 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

I. BENDROJI DALIS 

Varėnos kultūros centras, įsteigtas 1973 m. gruodžio 1 d., yra viešasis juridinis asmuo. 

Kultūros centro buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2, Varėna. Įstaigos kodas 188207010. 

Varėnos kultūros centras yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.  

Vidutinis darbuotojų skaičius –105 

Varėnos kultūros centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos 

piniginiais vienetais – eurais. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

          Varėnos kultūros centro buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos parengtos 

vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Varėnos 

kultūros centro apskaitos politika parengta ir patvirtinta 2013 m. gruodžio 31d.direktoriaus įsakymu 

Nr.V-41. 

III. PASTABOS 

Nematerialusis turtas 

1. Kultūros centras turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licenzijas. 

2. Programinei įrangai nustatytas vienerių metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto 

vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, kultūros centras neturi. 

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

įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nenaudojamas kultūros centro veikloje, nėra. 

4. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, 

kultūros centre nėra. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

5. Varėnos kultūros centro materialiojo turto grupės ir taikomi turto nusidėvėjimo normatyvai: 

Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 

normatyvai (metais) 

Metinė turto 

nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 

norma (proc.) 

  MATERIALUSIS TURTAS     

4. Pastatai     

4.1. Mūriniai pastatai(sienos 2,5 ir daugiau plytų 

storio,  perdengimai ir denginiai 

gelžbetoniniai ir betoniniai  

90 1,11 

4.2 Tašytų rąstų pastatai 40 2,5 

5. Infrastruktūros ir kiti statiniai   



5.1 Kiti statiniai 15 6,6667 

 6. Įranga ir įrenginiai     

6.1. Apsaugos įranga 10 10 

6.2. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo 

telefono ryšio įrenginiai 

5 20 

6.3. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių 

technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir 

įranga 

10 10 

6.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 7 14,29 

7. Transporto priemonės     

7.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 10 10 

7.2. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų 

priekabos ir puspriekabės 

7 14,29 

7.3. Kitos transporto priemonės 7 14,29 

8. Baldai ir biuro įranga     

8.1. Baldai 10 10 

8.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4 25 

8.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo 

priemonės 

4 25 

8.4. Kita biuro įranga 4 25 

9. Kitas ilgalaikis materialusis turtas     

8.1. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 5 20 

8.2. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 20 

8.3. Muzikos instrumentai 10 10 

 

 6. Turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija,  nėra. 

7. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas  

veikloje, nėra. 

8. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai 

pajamomis iš nuomos, taip pat nėra. 

9. Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos sutartis, nėra. 

10. Kultūros centras neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie nekilnojamų 

kultūros vertybių grupių. 

11.  Perduoto turto bankui, nėra. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

12. Finansinė rizika  nenustatyta. 

13. Išvestinių finansinių priemonių taip pat nėra. 

14. Finansinio turto kultūros centras neturi. 

15. Turto, laikomo parduoti,  nėra. 

16. Paskolų ar kitokių ilgalaikių finansinių įsipareigojimų taip pat nėra. 

Atsargos  

17. Atsargų nuvertėjimo ar nuostolių dėl atsargų praradimo  ataskaitiniu laikotarpiu 

nebuvo. 



18. Atsargų, laikomų pas trečiuosius asmenis,  nėra. 

Finansavimo sumos 

19. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius 

per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo standarto „Finansavimo sumos“ 4 priede. 

 

Pajamos 

20. Kultūros centro pajamas sudaro: pagrindinės veiklos - „Bruknelės“  tėvų įmokos 

už būrelį, kultūros renginių organizavimas, kino filmų rodymas, nepagrindinės veiklos pajamos – 

patalpų nuoma, transporto paslaugos.  

 

Sąnaudos 

21. Sąnaudos priskiriamos segmentui- Kultūra. Kultūros centro sąnaudos  ir 

asignavimai priskirti funkcijai – kultūros tipui (kodas 08.02.01.08.). Segmentai priskirti 

vadovaujantis Finansų ministro valstybės ir savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacija.   

 

 

Direktorė Jurgita Žukienė 

 

Vyr. buhalterė Daiva Banevičienė 


