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Straipsniai

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
Paskutinė
Paskutinė
praėjusio
Pastabos ataskaitinio
ataskaitinio
Nr.
laikotarpio
laikotarpio
diena
diena
2 666 059,89
2 782 000,08
1
0,00
0,00
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3
4

5

0,00

0,00

2 666 059,89

2 782 000,08

2 322 529,79
37 933,80
314,79
211 610,95
51 984,00
3 451,00
23 930,86
14 304,70

2 397 163,19
39 288,60
314,79
232 927,27
64 980,00
1,00
37 204,14
10 121,09

31 849,09
1 117,99

31 097,97
962,86

1 117,99

962,86

1 324,80
28 328,20

241,34
28 998,19

27 808,05
520,15

28 588,08
410,11

1 078,10
2 697 908,98
2 664 568,81
1 344 528,98

895,58
2 813 098,05
2 782 582,72
1 419 960,60
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III.
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E.
I.
I.1
I.2
I.3
II.
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II.2
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II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F.
I.
II.
II.1
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)
Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

6

7

806 798,51
513 048,37
192,95
27 847,96

829 078,45
533 148,09
395,58
28 588,08

27 847,96

28 588,08

1 375,82

2 628,90

26 432,23
39,91
5 492,21

25 959,18

3 764,63
3 764,63

314,63
314,63

1 727,58
114,96
1 612,62

1 612,62
-13,04
1 625,66

2 697 908,98

2 813 098,05

1 927,25
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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS
Įmonės kodas 188213974, Nepriklausomybės 25a, Naujoji Akmenė
2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 m. gruodžio 31 d.
I. BENDROJI DALIS
Naujosios Akmenės Kultūros rūmai pastatyti 1958 m. 2003 m. reorganizavus rajono kultūros
įstaigas , įkurtas Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras.
Akmenės rajono savivaldybės Kultūros centras įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registre. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centrą identifikuojantys duomenys:
Įstaigos kodas:
188213974
Teisinė forma:
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įregistravimo data: 2003 m.gruodžio 23 d.
Pažymėjimo Nr.
034007
Adresas:
Nepriklausomybės al.25,85136 Naujoji Akmenė
Kultūros centro finansiniai metai prasideda sausio l d. ir baigiasi gruodžio 31d.
Kultūros centras rengia trumpą finansinę atskaitomybę.
Kultūros centras turi padalinius – Akmenės, Alkiškių, Kruopių, Papilės ir Ventos kultūros namus.
Pagrindinė Kultūros centro ir jo padalinių veikla:
-užtikrinti rajono gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimą bei sąlygas kūrybinei laisvei;
-organizuoti liaudies amatų vystymą ir etninės kultūros globą, jos kūrybinę veiklą;
-propaguoti mėgėjų ir profesionalųjį meną;
-reprezentuoti kultūrą rajone, apskrityje, respublikoje, užsienyje;
-organizuoti rajoninius, regioninius, respublikinius ir tarptautinius pramoginius renginius;
-rengti mėgėjų ir profesionalių meno kolektyvų renginius;
-rengti ir įgyvendinti kultūrinių programų projektus;
-dalyvauti bendrose Akmenės rajono, apskrities, respublikos ir užsienio kultūros
programose, kaupti ir skleisti informaciją;
-bendradarbiauti su rajono kultūros, švietimo ir papildomo ugdymo įstaigomis, dvasininkija,
Lietuvos ir užsienio meno kolektyvais, meną puoselėjančiomis visuomeninėmis organizacijomis;
Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų
subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus 41 darbuotojas. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje patvirtinti 37,75 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA
Kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS
reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.
Kultūros centras apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą
reglamentuojančius teisės aktus:
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.
Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos
vykdomas operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.
Įstaiga, tvarkydama ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos
principais, kurie nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių atskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto
2. Veiklos tęstinumo
3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10. Turinio viršenybės prieš formą.
Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.
Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos
Respublikos piniginį vienetą – eurą.
Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.
Per 2017 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis 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. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir
nuvertėjimą, jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas
jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei
tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline
vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas ir patikėjimo teise nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus
subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).
Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją
vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis
turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas įstaigos veikloje daugiau
nei vienus metus ir kurio įsigijimo savikaina didesnė kaip 500 Eur
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus
kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio
materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki
turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti,

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.
Turto grupės

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Pastatai
Transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Mašinos ir įrenginiai

5.

Kitas ilgalaikis materialus turtas

Turto nusidėvėjimo
normatyvas (metai)
10-90
5-8
4-7
4-25
2-25
Atsargos

Atsargoms priskiriamas turtas, kuris skirtas sunaudoti įstaigos veikloje ar parduoti per
vienus metus. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina,
o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte,
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.
Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, kultūros
centras taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. Atsargoms priskiriamas ir kultūros centre ilgiau
nei vienerius metus numatomas naudoti turtas, kurio negalima priskirti ilgalaikiam materialiam
turtui, nes įsigijimo savikaina yra mažesnė už kultūros centre nustatytą minimaliojo ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikainą.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat
apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų
sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. Kultūros centras taiko FIFO
būdą, tai pirmiausia sunaudojamos ankščiausiai įsigytos atsargos. Pradėjus naudoti turtą, kuris
nepripažįstamas ilgalaikiu turtu, jo vertė nurašoma į sąnaudas.

Finansinis turtas
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienus metus gautinos sumos ir pinigai.
Pinigus sudaro kultūros centro lėšos banko sąskaitose ir kasoje.
Gautinos sumos registruojamos tada, kai kultūros centras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą
finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina,
finansinės būklės ataskaitoje pateikiamos atėmus atgautas sumas ir nuvertėjimą (abejotinas skolas).
Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai Kultūros centras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą
finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos
sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos – kultūros centro iš savivaldybės, iš valstybės iš kitų šaltinių arba
gaunami pinigai arba kitas turtas, skirtas Kultūros centro nuostatuose nustatytiems tikslams
pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima

ir Kultūros centro gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas
išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui
įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą už simbolinį
atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
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.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:
a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
b.trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
Atidėjiniai
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje
Kultūros centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam
įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei
patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.
Pajamos
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo
pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Kultūros centras
gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai
galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų
išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai
susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Kultūros centras kartą per metus pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas
sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar
darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis
vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Turto nuvertėjimas
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra

vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su
turto balansine verte.
Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,
perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
Kultūros centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai),
atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės
būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos
nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios
užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo
išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius
rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.
Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis
buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių .
Bibliotekos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos
eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi
įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio
pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.
Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė
išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra
didesnė nei 0,05 procento (255,20 Eur.) per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų
vertės.

III. PASTABOS
Pastaba Nr. 1. Kultūros centro nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 2017 m. gruodžio
31 d. – 877,55 Eur, o balansinė vertė – 0,00 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto vertės
pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.
Pastaba Nr. 2. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.
Kultūros centre yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Lentelėje
pateikiami IMT daiktai ir jų įsigijimo savikaina:

Inventor
iaus Nr.
150002
160003
186001
160012
1630612
140001
140002
140015
160066
140017
160067
1600116
160079
160080
160094
160095
160096
160097
160098
160099
160100
160101
160102
186000
1209411
160055
160058
160059
138008
1380131
1380130
1360004
1360005
1360006
1380019
1380009
160011
160019
160020
160013
160015
160017
160002
160025
160026
160028
160029

IMT pavadinimas
1206001
A/m VW Transporter
1208101
Poilsio baldų komplektas
Baldų komplektas
Vestibiulio baldai
Sekcija
1208201
Kompiuteris
Kompiuteris
Nešiojamas kompiuteris
Kompiuterio komplektas
Kompiuterio komplektas
Kompiuterio komplektas
Kompiuterio komplektas
Kompiut.įranga+multif.
Multimedinis kompl.+projektorius
Kompiuterio komplektas
Kompiuterio komplektas
Kompiuterio komplektas
Kompiuterio komplektas
Nešiojamas kompiuteris
Nešiojamas kompiuteris
Nešiojamas kompiuteris
Nešiojamas kompiuteris
Nešiojamas kompiuteris
Kompiuteris C100Shampo15
1209401
Autonominis šildymas
Ritininės užuolaidos ir vertikalios žaliuzės
Veidrodis
Scenos grindų danga
1205401
Pianinas Rosler
Apšvietimo aparatūra
Įgarsinimo aparatūra 2 kolon.
Klavišinis instrumentas YMAXA
Pianinas RYGA
VS-34 stiprintuvas 2 kolonėlės
Sintezatorius
Pianinas RYGA
Ymaxa EV-640
Kolonėlė Karis brobeta
Kolonėlė Karis brobeta
Sintezatorius
Stiprintuvas Genium
Bevielis mikrofonų kompl.
Pianinas Ryga
Mikšerinis pultas
Krosnis šildymui
Pianinas Petrov
Pianinas Ryga

IMT įsigijimo
savikaina EUR
24433,22
292,52
514,14
719,42
319,16
289,91
524,21
752,72
551,32
684,66
551,32
881,01
1013,67
434,43
797,33
797,32
797,33
797,33
753,01
753,01
753,01
651,65
651,66
554,04
1455,78
7918,56
2181,01
1857,33
576,05
410,39
1240,44
1158,48
1158,48
1304,85
582,72
327,27
583,01
461,36
461,36
1409,58
549,99
506,84
327,27
356,23
399,39
480,19
322,93

160042
160049
160061
160062
160063
160064
160008
160006
160014
160021
160022
160031
160001
160005
160007
160009
160010
160023
160024
160032
160033
160035
160039
160041
160043
160051
160065

Pianinas Ryga
Garso reguliatorius
Stiprintuvas
Įgarsinimo aparatūra Tesla
Šilumos skaitiklis
Stiprintuvas VS-20
Magn.Centr.Sony
Šildytuvas
Garso kolonėlė
Šildytuvas DHVT-153
Šildytuvas DHVT-153
Stiprintuvas Yamaha EMY-880
Pianinas Bluther
Pianinas Ryga
Pianinas Ryga
Pianinas Raud.spalis
Pianinas Belorus
Pianinas Belorus
Pianinas Raud.spalis
Pianinas Ryga
Rojalis Estonia
Mušamųjų komplektas
Muzikinis centras
Įgarsinimo aparatūra
Apšvietimo aparatūra
Vėjapjovė
Įgarsinimo aparatas
VISO

327,27
432,98
1586,83
669,02
1527,75
579,24
335,96
434,14
431,53
366,66
366,66
868,57
349,28
335,96
322,93
327,27
327,27
322,93
781,39
322,93
3076,92
576,05
312,79
11144,00
6233,20
376,51
2604,26
100637,21

Pastaba Nr.3. Biologinio turto Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras neturi.
Pastaba Nr.4. Trumpalaikis turtas
Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal
atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.
2016 m. atsargų likutis – 962,86 Eur, o 2017 m. – 1 117,99 Eur.
Išankstiniai apmokėjimai sudaro 1 324,80 Eur (6-ojo VSAFAS 6 priedas).
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.
2016 m. gautinos sumos sudarė – 28 998,19, o 2017 m. – 28 328,20 Eur.
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede.
Pinigų likutis nuo 895,88 Eur 2016 m. 2017 m. padidėjo iki 1 078,10 Eur.
Pastaba Nr. 5. Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta 20-ojo VSAFAS 5
priede.
Pastaba Nr.6. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta 17ojo VSAFAS 12 priede.
2017 metais sumažėjo mokėtinos sumos tiekėjams, sumažėjimas sudaro 1 253,08 Eur.
Dėl sukauptų atostoginių sąnaudų padidėjimo, padidėjo sukauptos mokėtinos sumos.
Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta yra pateikta 17-ojo
VSAFAS 13 priede.
Pastaba Nr.7. Informacija apie grynojo turto pokyčių ataskaitą pateikta 4-ojo VSAFAS
1 priede.

Pastaba Nr.8. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų
pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį yra pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede.
Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS 2 priede.
2017 m. pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro – 6 074,00 Eur, o kitos veiklos pajamos
– 6 141,70 Eur.
Informacija pagal veiklos segmentus yra pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

PRIDEDAMA : 2 VSAFAS 2 priedas – 1 lapas
3 VSAFAS 2 priedas – 1 lapas
4 VSAFAS 1 priedas – 1 lapas
5 VSAFAS 2 priedas – 1 lapas
6 VSAFAS 6 priedas - 1 lapas
8 VSAFAS 1 priedas – 1 lapas
10 VSAFAS 1 priedas – 1 lapas
10 VSAFAS 2 priedas – 1 lapas
12 VSAFAS 1 priedas - 2 lapai
13 VSAFAS 1 priedas – 2 lapai
17 VSAFAS 7 priedas – 1 lapas
17 VSAFAS 8 priedas – 1 lapas
17 VSAFAS 12 priedas – 1 lapas
17 VSAFAS 13 priedas – 1 lapas
20 VSAFAS 4 priedas – 1 lapas
20 VSAFAS 5 priedas – 1 lapas
25 VSAFAS - 1 lapas
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