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LINKUVOS KULTŪROS CENTRAS 

(Įstaigos kodas 302453408, adresas Varpo 16, Linkuva, Pakruojo raj. ) 

 

 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Prie 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio 

2017 m. kovo mėn.27 d. 

                                           I. BENDROJI DALIS  

1.1.  Finansinių ataskaitų rengėjas  

   Linkuvos kultūros centras savivaldybės biudžetinė įstaiga, registruota Juridinių asmenų 

registre,  įstaigos kodas 302453408. 

 .      Linkuvos kultūros centras pagal veiklos pobūdį - daugiafunkcinis kultūros centras. Pakruojo 

rajono savivaldybės tarybos 2013m lapkričio 21 d sprendimas Nr. T-275 pakeista Linkuvos kultūros 

centro struktūra : Linkuvos kultūros centras ir 4 jo skyriai- Bardiškių, Guostagalio, Pašvitinio, 

Ūdekų , šis sprendimas įsigaliojo 2014m sausio 02 d.. Linkuvos kultūros centras, mėgėjų meno 

puoselėjimui, meninių programų kūrimui, bendruomenių kultūrinių poreikių tenkinimui pagal  

„Negyvenamų namų panaudos sutartis“  2016 metais nemokamai nuomojo Triškonių kaimo 

laisvalaikio salę.  Bardiškių skyrius kultūrinę veiklą vysto Bardiškiuose bei Mikoliškio 

bendruomenės namų laisvalaikio salėje.  Pašvitinio skyriui patalpas nuomojamos iš Švč.Trejybės 

bažnyčios, parapijos. 

         Kultūros centro veiklos tikslas puoselėti, kurti ir plėtoti etninę ir mėgėjų meno kultūrą bei 

tradicijas, sudaryti sąlygas kiekvienam bendruomenės nariui dalyvauti kūrybinėje, meninėje 

veikloje. Daug dėmesio skiriama jaunimo užimtumui. 

         Kultūros centras yra viešasis juridinis vienetas, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas 

sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos  Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, kitais teisės aktais ir nuostatais. Sudaro ir teikia  žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir 

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

 Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos vienetais – eurais. 

         Apskaitą tvarkė ir  ataskaitas  už 2016 m. rengė buhalterė  Irena Lukšienė. 

 

1.2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija 

  

       2016  biudžetiniai metai.  
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1.3. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 

 Vidutinis darbuotojų skaičius 2016 metais – 31 darbuotojų. 

II.  APSKAITOS POLITIKA 

2.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma buhalterinė apskaita 

 

 Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos, Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais 

reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką. 

  Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

 1) valstybės funkciją; 

 2) programą; 

 3) lėšų šaltinį; 

 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

 Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžioje 

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo principai.  Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais 

atvejais išsami.  Apskaitos klaidų nereikšmingumas 0,5 procento nuo gautų finansavimo sumų. 

2.2. Finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS 

 

 Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. 

 

                                    

                                           III. PASTABOS 

A. ILGALAIKIS TURTAS 

      Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis turtas fiksuojamas likutine verte.  

 

Pastaba P04   

 Ilgalaikis materialusis turtas.   

          Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką, visus jo pripažinimo kriterijus ir 12-ojo VSAFAS  „Ilgalaikis 

materialusis turtas“ reikalavimus. 

         Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas 

įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo 

savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą, tai yra likutine verte. 
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Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto minimali vertė nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu 

materialiuoju turtu yra 500 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas 

tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.  Likvidacinė vertė nebuvo nustatoma .  

           Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė laikotarpio pradžioje 27203,79 Eur., laikotarpio 

pabaigoje 25607,76 Eur. 

Įstaigoje yra visiškai nudėvėto, tačiau vis dar veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus 

turto, kurio įsigijimo savikaina sudaro  14290,12 Eur., iš jų: 

 

Eil.  

Nr. 

IMT pavadinimas IMT įsigijimo 

savikaina 

Pastabos 

 

1 Pianinas „Belarus“456912 322,93   

2 Šildytuvas FINWIK FB 15 KW 367,82  

3 Vėjapjovė „Partner“ 56-550SMDW 361,73  

4 Stiprintuvas 2x450 WRMS 332,77  

5 Smuikas su dėklu 289,62  

6 Sintezatorius Carg PA 800 2172,15  

7 Stiprinimo aparatūra 380,27  

8 Stiprinimo aparatūra 380,27  

9 Pianinas „Petrov“ 720,29  

10 Akordeonas 347,54  

11 Šviesos efektas 289,62  

12 Mušamųjų instrumentų komplektas 602,41  

13 Sintezatorius 805,14  

14 Kolonėlė 300,62  

15 Akordeonas 463,39  

16 Yamaha 416,76  

17 Įgarsinimo komplektas 521,32  

18 CD grotuvas, gaublys veidrodinis 304,10  

19 Stiprintuvas 752,14  

20 Stiprintuvas 1277,80    

21 Stiprintuvas 548,83  

22 Mikšerinis pultas 289,62  

23 Garso kolonėlė Selemin 432,69  

24 Garso kolonėlė Selemin 432,69  

25 Stiprintuvas-mikšeris 611,10  

26 Kompiuteris 566,50  

 

       Pastatai. Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 22266,99 Eur. pabaigoje- 20961,03 Eur.            

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota nusidėvėjimo – 1305,96 Eur.  Iš viso sukaupta 

nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 57400,30 Eur.    

        

          Baldai ir biuro įranga  

                    Turto įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 3026,26 Eur. Nusidėvėjimo suma 

3024,52 Eur.     
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                  Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, 

perdavimo ir priėmimo 2016.03.07 d aktu Nr. TPA-17(13.2.) gautas kompiuteris.  Įsigijimo 

vertė 566,50 Eur., likutinė vertė -0,00 Eur.  

         

            Kitas ilgalaikis materialusis turtas 

           Likutinė vertė laikotarpio pradžioje 4935,06 Eur.,. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 

nusidėvėjimo – 1290,07 Eur. 

           Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta, savivaldybės biudžeto lėšomis, turto už 1000 Eur.- 

„Procesorius Intel Core“ ir „Yamaha Digital piano“ 

          Likutinė vertė laikotarpio  pabaigoje- 4644,99 Eur. 

                                   

 

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 

 

         Pastaba P08    

        Atsargos. Atsargų apskaita vedama  pagal 8–ojo VSAFAS „Atsargos“ reikalavimus. 

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina,  Finansinės būklės ataskaitoje parodytos 

įsigijimo savikaina. Apskaičiuojant  sunaudotų atsargų, teikiant paslaugas, savikainą taikoma 

konkrečių kainų įkainojimo metodą. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus 

apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje kiekine ir vertine išraiška. 

       Atsargų likutis  laikotarpio pradžioje 2661,63 Eur. (akmens anglis) per laikotarpį atsargų bei 

inventoriaus naudojamo veikloje įsigyta už 11660,94 Eur. Atsargos buvo įsigijamos naudojant 

savivaldybės biudžeto lėšas, spec. lėšas bei įvairių projektų lėšas. 

        Per laikotarpį– 3482,27 Eur. turtas atiduodant naudoti veikloje, buvo iškeltas apskaityti į 

nebalansinę sąskaitą. Kita atsargų dalis sumoje 9283,56 Eur. nurašyta sunaudojus veikloje. Atsargų 

likutis  laikotarpio pabaigoje – 1556,74 eurų (akmens anglis). 

           

Perkelta apskaitai ir
naudojimui į nebalansinę
sąskaitą 3482,27 Eur.

Sunaudota veikloje 9283,56
Eur.

 

         Pastaba P10 
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          Per vienus metus gautinos sumos. Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga 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.  

             Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2409,78 Eur. ,  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

5345,69 Eur. 

           Sukauptos gautinos sumos.   Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2198,72 Eur. ,  

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4342,12 Eur. (  sukauptas atostogų rezervas su soc. draudimu ). 

Eil. 

Nr. 

Sukauptos gautinos sumos iš 

biudžeto 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur.) 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

(Eur.) 

1. 
Atostogų rezervas kartu su soc. 

draudimu 
2196,65 

4342,12 

2. 
Su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai 
2,07 

0 

 IŠ VISO: 2198,72 4342,12 

 

               Kitos gautinos sumos likutis laikotarpio pradžioje 0,00  Eur., laikotarpio pabaigoje -

722,86.         

      Pastaba P11  

              Pinigai ir pinigų ekvivalentai.  Likutis laikotarpio pabaigoje 140,50 eurų.              

        Suma pasiskirsto sekančiai: 

 

Eil. 

Nr. 
Pinigų likutis 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur.) 

1. Gautos lėšos iš debitorių 7,69 

2. VMI pervesta gyventojų 2% parama, kita parama                     131,98 

3. Biudžetinių įstaigų pajamos 0,83 

 IŠ VISO: 140,50 

       

 

D. FINANSAVIMO SUMOS 

 

           Pastaba P12 

                               

 Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 - 

ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Apskaitoje finansavimo sumos 

skirstomos į gautinas , panaudotas  ir gautas.  Finansavimo sumos atžymimos 20-ojo VSAFAS  -4, 

5 prieduose. 
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     Gautos finansavimo sumos 2016 m:` 

0

50000

100000

150000

200000

Gauta finansavimo iš viso eurų

187320,73 

Valstybės biudžetas 18014,82

Savivaldybės biudžetas 165800,00

Kiti šaltiniai  1255,69

ESF  2250,22

                   

           Iš valstybės biudžeto      

           Finansavimo sumų likutis laikotarpio pradžioje 200,48 eurų, pabaigoje 166,40 eurai. -

ilgalaikio turto likutinė vertė. Per ataskaitinį laikotarpį iš Pakruojo rajono savivaldybės gautas 

finansavimas 9400 eurų. Lėšos skirtos „kultūros darbuotojų“ darbo užmokesčiui, minimalios algos 

didinimui “ kitiems darbuotojams“ ir soc. draudimui. 

          Vykdant „Neformaliojo vaikų švietimo programas “ : „Aš padainuosiu“,  „Praeities tradicija 

dabartyje“ ir „Etnografinės šventės linkuvietiškai“ iš Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 

gautas 1014,82 eurų finansavimas. 

            Lietuvos kultūros tarybos projektams: Mėgėjų menas, kultūros edukacija bei Vaikams ir 

jaunimui skirti kultūros bei kultūrinės edukacijos projektai, meno renginiai, kuriuose dalyvauja 

vaikai ir jaunimas Linkuvos kultūros centras parengė ir įgyvendino – Kultūros edukacijos projekto 

Edukacinė programa „Mano kaimo kultūros kiemas“, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos 

projektas „Atvykstame kurti“ bei Respublikinį vokalinių ansamblių festivalį - konkursą „Kur 

aukštas klevas“,  todėl iš finansų ministerijos buvo gautas  7600 eurų finansavimas. 

               Finansavimo sumos panaudotos kultūros centro veikloje- 18048,90   : kitoms išlaidoms 

kompensuoti 18014,82 eurai., nepiniginiam turtui įsigyti (nusidėvėjimas) -34,08 eurai. 

 

             Iš savivaldybės biudžeto  

            Turto  likutis laikotarpio pradžioje 29339,78 euro. 

             Per ataskaitinius metus gautas finansavimas iš „Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto“   

165800 eurų.  

            Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje 26843,82 eurų ( tai ilgalaikio turto likutinė 

vertė 24998,68 , kitos gautinos finansavimo sumos- 280,71 eurų, debitorių atsiskaitymas 7,69 eurų 

ir akmens anglies likutis 1556,74 eurų) . 

            Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  

           Vykdant „Neformaliojo vaikų švietimo programas “ : „Aš padainuosiu“,  „Praeities tradicija 

dabartyje“ ir „Etnografinės šventės linkuvietiškai“ iš Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 

gautas 2250,22 eurų finansavimas.  Finansavimo likutis laikotarpio pabaigoje 0,00 eurų. 
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            Iš kitų šaltinių     Finansavimo sumų likutis  laikotarpio pradžioje 617,20 eurų . (tai banko 

sąskaitų likutis 80,98  eurų bei ilgalaikio turto likutis likutine verte 536,22 eurų) . 

           Per laikotarpį gauta  finansavimo 1255,69 eurų.  Finansavimas gautas iš  Guostagalio žemės 

ūkio bendrovės- 200 eurų, Pakruojo rajono savivaldybės- 500,00 eurų (Respublikinio vokalinių 

ansamblių festivalio –konkurso „Kur aukštas klevas“ papildomoms išlaidoms kompensuoti), bei 

UAB Idavang 500 eurų  ir  gyventojų 2% - 55,69 eurų. 

            Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje 574,66 eurai – tai nebiudžetinių banko 

sąskaitų likutis 131,98 eurų  ir ilgalaikio turo likutis likutine verte – 442,68 eurų. 

 

E. ĮSIPAREIGOJIMAI  . 

               Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.  

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, 

žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus.      

        

          Trumpalaikiai įsipareigojimai Likutis įsipareigojimų laikotarpio pradžioje 2198,72 eurų, 

laikotarpio pabaigoje 5064,98 eurų. 

             

      Pastaba P17   

       Tiekėjams mokėtinos sumos. Likutis laikotarpio pradžioje 0,00 eurų. laikotarpio pabaigoje- 

722,03 eurai. Įsiskolinimas susidarė vykdant „Neformalųjį vaikų švietimą): 

Eil. 

Nr.  
Tiekėjo pavadinimas 

 Skola laikotarpio 

pabaigoje (Eurais) 

Skola 

laikotarpio 

pradžioje Eurais 

1  G. Čepukaičio firma Upasana                                                                                                 357,23 0,00 

2 Methardas Zubas  364,80 0,00 

 IŠ VISO: 722,03 0,00 

   

                        Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  likutis laikotarpio pabaigoje 0,00 eurų.  

   Laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis ar deficitas  0,83 eurų. 

        

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 

    Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 – 

ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai 

įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos susijusios su ta pačia ūkine 

operacija ar įvykiu, yra pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pajamų pripažinimo sąlygos 
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taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai. Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti 

skirstomos į: 

 1. pagrindinės veiklos; 

 2. kitos veiklos; 

 3. finansinės ir investicinės veiklos. 

 Pajamos apskaitoje registruojamos 7 klasės sąskaitų plano sąskaitose. 

 

A. Pagrindinės veiklos pajamos 

 

         Finansavimo pajamos  

Per apyskaitinį laikotarpį priskaityta 192758,74 eurų pajamų:  

   a) valstybės biudžeto 18048,90 eurų;   

   b)   savivaldybės biudžeto  170439,36 eurų;  

   c)   Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 2978,70 eurų; 

   c)  Kitų šaltinių  1291,78 eurų. 

 

        

  Pastaba P21 

         Pagrindinės veiklos kitos pajamos  2243,83 eurų.  Suma sukaupta  vykdant paslaugas 

bendruomenės nariams. 

         Pagrindinės veiklos sąnaudos 

       Sąnaudos apskaitomos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.  

       

  Pastaba P22   

         Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 24 VSAFAS. Įstaigos  darbuotojams 

per ataskaitinį laikotarpį  priskaityta  160942,10  eurų darbo užmokesčio ir soc. draudimo. 

         Nusidėvėjimas ir amortizacija – 2596,03 eurų.; 

         Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir 

ryšių sąnaudas sudaro 12494,50  eurų.: 

Eil. 

Nr.  
Sąnaudos 

Ataskaitinio laikotarpio  

Suma (eur.) 

1. Šildymas , elektra 9438,04 

2. Ryšių paslaugos  1109,19 

3. Vandentiekis ir kanalizacija  646,87 

4. Kitos komunalinės paslaugos 1300,40 

 IŠ VISO: 12494,50 
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              Kitų paslaugų, remonto, atsargų sąnaudos – 18869,11 eurų. 

 

 

 

Direktorius     Methardas Zubas 

 

 

Buhalterė                                               _____________                    Irena Lukšienė 


