
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ  

METINĖS ATSKAITOMYBĖS 

 

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

          Varėnos kultūros centras yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo 

juridinio asmens statusą. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Biudžetinių įstaigų, Kultūros centrų įstatymais ,Lietuvos 

Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Varėnos 

rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.  

          Kultūros centro steigėja –Varėnos rajono savivaldybės taryba, steigėjo adresas: Vytauto 

g. 12, 65184,Varėna.  

           Veiklos pobūdis : etninė kultūra, mėgėjų meno puoselėjimas, meninių programų 

kūrimas, bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, profesionaliojo meno sklaida. 

                   Kultūros centro adresas: J. Basanavičiaus g.2, Varėna, įmonės kodas 

188207010. 

               Kultūros centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų. 

                   Ataskaitinio laikotarpio vidutinis metinis darbuotojų skaičius –102. 

                   Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2014 metus. 

 

 

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. 

 

Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

Nematerialus turtas 

 

 Nematerialus turtas yra  pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką 

ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu 



apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama 

taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto 

naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normos nustatytos ir patvirtintos 2013m. liepos 4 d. 

Kultūros centro direktorės įsakymu Nr. V-26    

 

Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 

normatyvai (metais) 

Metinė turto 

nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 

norma (proc.) 

1. Programinė įranga, jos licencijos ir 

techninė dokumentacija * 

1 100 

2. Patentai, licencijos, įsigytos kitos teisės* 6 16,67 

3. Kitas nematerialusis turtas 2 50 

 

Ilgalaikis materialus turtas 

 

     Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, nurodytus 12 VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“. Ilgalaikis materialusis turtas registruojamas ir apskaita tvarkoma pagal 

turto vienetus. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.  

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 

 

Atsargos 

 

                  Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 8-ajame VSAFAS 

pateiktą atsargų apibrėžimą. Atsargos registruojamos apskaitoje įsigijimo savikaina. Sunaudotos 

veikloje atsargos nurašomos FIFO metodu, atiduotas naudoti ūkinis inventorius nurašomas, 

pripažįstant nurašymo sąnaudas ir apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.  

 

Finansinis turtas 

     Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje tada, kai yra įvykdomos visos 17 

ajame VSAFAS nustatytos sąlygos. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas pagal jo įsigijimą 

pagrindžiančius dokumentus. VKC trumpalaikį finansinį turtą sudaro: per vienus metus gautinos 

sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

Gautinos sumos 

 

      Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį 

turtą pagal 17-tą VSAFAS. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamos 

įsigijimo savikaina.  

 

Finansavimo sumos 

 

 Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo 

VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Finansavimo sumos gautos, gautinos, 

perduotos, panaudotos ir grąžintos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius ir pagal paskirtį. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

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

nustatytos įsipareigojimui atsirasti pagal 17-ąjį VSAFAS. Pirmojo pripažinimo metu finansiniai 

įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Atidėjiniai 



     Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima 

tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Tuo jis 

skiriasi nuo sukauptų sąnaudų, kadangi sukauptos sąnaudos jau būna padarytos, tiesiog dar nėra 

gautas jų pagrindimo dokumentas. Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame 

VSAFAS išvardytus pripažinimo kriterijus. 

Pajamos 

     Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Suteiktų paslaugų ir kitos pajamos 

pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 

nuostatomis.  

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 20-ojo VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ nuostatomis. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo 

pinigų gavimo momento. 

     Pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant kultūros centro nuostatuose 

nustatytą veiklą . Pajamos gautos iš veiklos , kuri pagal nuostatus nepriskiriama pagrindinei veiklai, 

priskiriamos kitos veiklos pajamoms. 

Sąnaudos 

      Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS nustatytais reikalavimais. 

            Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo 

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

Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant veiklas, kurios 

priskiriamos pagrindinėms VKC funkcijoms. Sąnaudos, patirtos vykdant veiklą, kuri nepriskirta 

pagrindinėms VKC funkcijoms, yra priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų. 

 

III.PASTABOS 

 

P04. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimas per 2014 metus 

pateiktas 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.  2014 m. sausio mėn. po 

kapitalinio remonto buvo padidinta Vilkiautinio laisvalaikio centro pastato vertė 904128,28 litais 

(devyni šimtai keturi tūkstančiai šimtas dvidešimt aštuoni litai 28 ct.), iš jų: Europos Sąjungos 

paramos lėšos – 483526,68 Lt, valstybės biudžeto lėšos – 298074,36 Lt, savivaldybės biudžeto 

lėšos – 122524,24 Lt. 2014 m. gegužės mėn. po kapitalinio remonto buvo padidinta Merkinės 

laisvalaikio centro pastato vertė 1845130,81 litais (milijonas aštuoni šimtai keturiasdešimt penki 

tūkstančiai šimtas trisdešimt litų 81 ct.), iš jų : Europos Sąjungos paramos lėšos –1562532,83  Lt, 

valstybės biudžeto lėšos –137862,37  Lt, savivaldybės biudžeto lėšos – 144735,61 Lt.  2014 m. 

gegužės mėnesį perduotas patikėjimo teise valdyti ilgalaikis turtas (baldai) už 20685,40 litų 

(dvidešimt tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt penki litai 40 ct.) 2014m. spalio mėn. po 



kapitalinio remonto buvo padidinta Dubičių laisvalaikio centro pastato vertė-1224612,97 Lt 

(milijonas du šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai dvylika litų 97 ct.) iš jų Europos žemės 

ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos –490953,41Lt, valstybės biudžeto lėšos –301091,98Lt, savivaldybės 

biudžeto lėšos –432567,58Lt. Taip pat perduotas ilgalaikis turtas (baldai) už 2769,02 Lt.  

P08. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį ir balansinė atsargų vertė 

pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede. Atsargos įsigytos ir panaudotos 

kultūros centro reikmėms , renginiams organizuoti. Atsargų nuvertėjimo ar nuostolių dėl atsargų 

praradimo ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. 2014 m. Varėnos rajono savivaldybė Varėnos kultūros 

centro Merkinės filialo veiklai vykdyti perdavė trumpalaikį turtą (baldus), kurio vertė yra 

167636,66 litų, Dubičių filialui už 9813,48 litus. 

P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 10 priede. Gautinas sumas 

sudaro: už turto nuomą-4306,50 litai, už paslaugas- 731 litas. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 

sudaro 187728,69 Lt, gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas lėšas-10665,76 litai, 

kitos gautinos sumos (komunaliniai patarnavimai)-33604,14 Lt. 

P11.  Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikta 11 priede. Pinigai banko sąskaitoje 

(paramos lėšos ,pervesti 2 % GPM) -858,17 Lt. 

P12. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.  Ataskaitiniu 

laikotarpiu kultūros centras gavo finansavimą: iš valstybės biudžeto- 1885000 Lt kino teatro 

rekonstrukcijai,116910,82 litų kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, iš Liaudies kultūros 

tarybos projektams vykdyti –48000  Lt, Gudžių filialui buvo skirta premija-4160 litų ,iš valstybės 

biudžeto gauta neatlygintinai turto -754979,60 Lt; iš  savivaldybės biudžeto asignavimų -

2488562,79 Lt, iš savivaldybės neatlygintinai gauta turto - 717855,85 Lt, iš Europos Sąjungos 

neatlygintinai gauta  turto–2703269,42Lt.  Informacija apie finansavimo sumas laikotarpio 

pabaigoje pateikta 20-ojo VSAFAS 5 priede. 

P17. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 117085,26 litų. Sukauptas 

mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro sukauptos atostoginių ir socialinio 

draudimo įmokų sąnaudos-126163,36 Lt. 

P21. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos, gautos už  kultūros renginių organizavimą 

ir tėvų įmokos už vaikų chorą  „Bruknelė“. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 38308,40 Lt pajamų. 

Kitos veiklos pajamas VKC sudaro pajamos už patalpų nuomą ir transporto paslaugas. Per 

ataskaitinį laikotarpį gauta už nuomą ir transporto paslaugas 51659,04 Lt. Nepanaudotų pajamų 

laikotarpio pabaigoje liko 10655,76 Lt, ir už paslaugas metų pabaigoje liko 5037,50 Lt debitinis 

įsiskolinimas. 

P22. Kultūros centras ataskaitiniu laikotarpiu patyrė 2965627,33Lt pagrindinės veiklos sąnaudų. 

Sąnaudos priskirtos segmentui – „Kultūra“. Kultūros centro sąnaudos ir asignavimai pagal valstybės 

funkcijų klasifikaciją priskirti funkcijoms: „Kitos kultūros ir meno įstaigos“ (kodas 08.02.01.08), 

„Institucijos išlaikymas“ (kodas 08.01.01.09), „Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos 



rėmimas“ (kodas 08.02.01.06). Detali informacija  apie sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ 2 priede ir 25- ojo VSAFAS „Segmentai“ priede. 

 

 

Direktorės pav. laikinai einantis direktoriaus pareigas                                        Juozas Biekša 

 

Vyr. buhalterė                                                                                                        Daiva Banevičienė 


