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BENDROJI INFORMACIJA

identifikuojanfys ir jo veikt4 apibudinantys duomenys.
Panevezio rajono Eriskiq kultlros centras
iregistruotas 2003 m. lapkriiio 1g d. paiymejimas
i5duotas 2010 m' liepos 20 d.,
iregistravimo rejestro Nr.053616. fmones kodas lgg2126g7.
1.1. fstaiga

BiudZetine istaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridiniq
asmenll registre.
Adresas: EriSkeliq g.16, EriSkiai, paneveZio rajonas.
fstaigos pagrindine veikla

-

-

aktyvaus bendruomenes gyvenimo skatinimas.

Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus.

1.2

PaneveZio rajono EriSkiq kultDros centras kontroliuojamq ir
asocijuotq subjektq neturi.
1.3. Informacija apie istaigos filialus ir atstovybes.

Panevezio rajono Eriskiq kultlros centras

turi padalinius Upytes linq muziejq ir Tradiciniq amatq

centr4.
1.4.

Darbuotojq skaiiius

2019 metq gruodZio 31 dien4

2.

-

l5 darbuotojq.

APSKAITOS POLITIKA

fstaiga taiko toki4 apskaitos politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno

taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, [kiniq
ivykiq ir
[kiniq operacijq registravimo tvarka uztikrina, kad finansinese ataskaitose pateikiama informacija
yra svarbi vartotojq sprendimams priimti

ir

patikima. Eri5kiq kultflros centras pasirinkt4 apskaitos

politik4, kuri apima [kiniq operacijq ir lvykiq pripaZinimo,
ivertinimo ir apskaitos principus, metodus
ir taisykles, taiko nuolat.
2. 1. Finansiniq ataskaitq forma.
Finansiniq ataskaitq rir*inys parengtas pagal VSAFAS taikomus biudZetinei
istaigai.

2.2. Finansiniq ataskaitq valiuta
Finansines ataskaitos parengtos eurais.
2. 3. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas

yra pripaL;stamas, jei atitinka l3-ajame vsAFAS pateiktq
s4vok4 ir

nematerialiaj am turtui nustatytus kriterij us,

Nematerialusis turtas pirminio pripaiinimo metu
apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina.
ISlaidos' padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo
turto pirminio pripazinimo, didina
nematerialiojo turto isigijimo savikainq tik tais
atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad
patobulintas nematerialusis turtas teiks
didesng ekonoming naudq, t. y. kad atliktas esminis
nematerialiojo turto pagerinimas.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra
nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4 turto
naudingo tarnavimo laikE tiesiogiai proporcingu
metodu. Nematerialiojo turto vieneto arnortizaclja
pradedama skaidiuoti nuo kito menesio,
kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir
nebeskaidiuojama nuo kito mdnesio' kai naudojamo
nematerialiojo turto likutine verte sutampa su jo
likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nuraSomas
arba kai apskaidiuojamas

ir uzregistruojamas

to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines
vertes sumai, pirmos dienos.

llgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir
registruojamas apskaitoje, jei
materialiojo turto sqvok4 ir vsAFAS nustatytus ilgalaikio
materialiojo
2. 4,

jis atitinka

ilgalaikio

turto pripazinimo kriterijus.
fsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruojamas
savikaina,
pagar
isigijimo
ilgaraikio materiariojo turto vienetus.

Po pirminio pripazinimo ilgalaikis materialusis
turtas finansindse ataskaitose rodomas
isigijimo
savikaina' atemus sukaupt? nusidevejimo ir nuvertejimo, jei
jis yra, sumq. Ilgalaikio materialiojo turto
nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per visE
turto naudingo tamavimo laik4. Ilgalaikio
materialiojo turto vieneto rlusidevejimas pradedamas skaidiuoti
nuo kito menesio, kai turtas
pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas
nebeskaidiuojamas nuo kito menesio, kai
naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine vertd
sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas
perleidziamas, nurasomas arba kai apskaidiuojamas
ir uzregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas,

lygus

jo

likutines vertds sumai, pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo
turto nusidevejimas
skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcingq (tiesini)
pagal konkredius materialiojo

turto
nusidevejimo normatyvus, patvirtintus
vadovo
!staigos
isakymu.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas
ar kiti darbai pripazistami esminiu turto
pagerinimu' jei padidina turto funkcijq apimti
arba pailgina turto naudingo tarnavimo laik4, arba
iS
esmds pagerina jo nauding4sias savybes.
Siq darbq verte didinama ilgalaikio materialiojo turto
isigijimo savikaina ir patikslinamas likgs turto naudingo tarnavimo laikas.
Jei atlikti darbai nepagerina
naudingqf q ilgalaikio materialiojo tuno savybiq
ar nepadidina turto funkcijq apimties, arba
nepailgina

jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaZistami esminiu pagerinimu, o Siq
darbq verte pripaZistama
ataskaitinio laikotarpio s4naudomis.
2.5. Finansinis turtas

ir finansiniai isipareigojimai

fstaigos finansini turtq sudaro pinigai ir gautinos sumos. fstaiga turi tik trumpalaikes gautinas
sumas.
Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra
ivertinamos isigijimo savikaina. Finansinds bflkles
ataskaitoje gautinos sumos parodomos
isigijimo savikaina atdmus nuvertejim4.

Finansiniai isipareigojimai pirminio pripaZinimo metu
ivertinami isigijimo savikaina, finansines
bfikles ataskaitoje isipareigojimai parodomi
isigijimo savikaina atemus grpLintassuma. fstaiga turi
tik trumpalaikius fi nansini us ! siparei goj imus,

2.6. Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos registruojamos
isigijimo savikaina, sudarant finansines ataskaitas
atsargos, kurios bus naudojamos
istaigos veikloje ivertinamos isigijimo savikaina. Apskaidiuojant
atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas savikain4, taikomas konkrediq
kainq bud4. Atiduotos naudoti
medZiagos ir inventorius nuraSomi i5 apskaitos, naudojamas inventorius
apskaitomos nebalansinese
s4skaitose.

2. 7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka Siame VSAFAS nustatytus
kriterijus. Finansavimo
pajamos pripaZistamos tada kai patiriamos s4naudos, kurios
dengiamos iS finansavimo
sumq.

2.8. Segmentai
fstaigos vykdomos funkcijos priskiriamos ,,poilsis, kultura ir religija.. segmentui.

2.9. Kitos pajamos
Pajamos pripaZistamos taikant kaupimo princip4, tada kai

jos uZdirbamos, nepriklausomai nuo to ar

gautas apmokejimas. I5ankstiniai apmokejimai pajamomis
nepripaZlstami, bet registruojami kaip
isipareigojimai. fstaigos pajamos pagrindines veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos gautos

uZ suteiktas paslaugas.

2.10. S4naudos
S4naudos pripaZistamos kaupimo principu tada kai

jos patiriamos, nepriklausomai nuo to ar uZ jas
apmoketa. S4naudos pripaZistamos tame ataskaitiniame laikotarpyje kai
uZdirbamos su jomis

susiiusios pajamos. ISlaidos, kurios susijusios su velesniq ataskaitiniq laikotarpiq
pajamq uZdirbimu,
s4naudomis nepripaZistamos, o registruojamos kaip ateinandiq laikotarpiq
s4naudos.

l. Straipsniq tarpusavio uiskaitos
{staigos turtas ir isipareigojimai apskaitomi atskirai. Turto ir isipareigojimq,
2.1

pajamq

ir

s4naudq

tarpusavio uZskaita daroma tik tada, kai tai numatyta vSAFAS.

3.

AISKINAMOJO NESTO PASTABOS

P04. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas finansines bfikles ataskaitoje parodytas likutine verte.
Jis
laikotarpio pabaigoje sudaro 236 414,06 Eur, i5 jq 205 338,26 Eur sudaro pastatai,
25 160,96 Eur
infrastrukt[ros ir kiti statiniai, 3 558,79 Eur - maSinos ir
irenginiai, O,2g Eur - baldai ir biuro iranga,

-

2174,26 Eur

-

kitas ilgalaikis materialusis turtas, 181,50 Eur

-

nebaigta statyba. palyginus su

praejusiais metais, ilg. materialiojo turto verte sumaZejo 5 15g,40 Eur.

Trumpalaikis turtas.
{staigos trumpalaiki turt4 sudaro atsargos, i5ankstiniai apmokejimai, per vienus metus
gautinos sumos, trumpalaikes investicijos ir pinigai ir pinigq ekvivalentai.
Laikotarpio pabaigoje
trumpalaikio turto turejo uZ 87 848,10 Eur.
P08. Atsargos.
Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS
,,Atsargos...
Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo savikaina, o sudarant finansines
ataskaitas
isigijimo savikaina ar grynqa galimo realizavimo verte, atsiZvelgiant
jq

-

itai, kuri iS

maZesnd. Prie atsargq priskiriama medZiagos, Zaliavos

ir

neatiduotas naudoti iikinis inventorius.

Atiduoto naudoti inventoriaus verte is karto nurasoma s4naudas.
i
Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargg savikain4,
istaiga
taiko FIFO atsargq ikainojimo bild4.
fstaiga medZiagq

ir Laliavq ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje turejo uZ7O,43 Ew.

P09. ISankstiniai mok0j imai.
ISankstiniai apmokejimai sudare 0,00 Eur.

Pl0. Per vienerius metus gautinos sumos.
Per vienerius metus gautinos sumos

uz suteiktas paslaugas

,9

283,53 Eur

-

yrag 492,87 Eur. I5 jq

-

200,10 Eur gautinos sumos yra

sukauptos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos sudaro 9,24

Eur. Tai komunaliniq sEnaudq atstatymo suma.

P1l. Pinigai ir pinigq ekvivalentai.
Grynqjq pinigq likutis banke sudaro

-

78 zg4,go Eur, tai kitq saltiniq ldsos.

Pl2. Finansavimo sumos.
Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 2O-ajame VSAFAS
,,Finansavimo
sumos".

fstaigoje finansavimo sumos pagal Saltinius skirstomos i:
finansavimo sumas i5 valstybes biudZeto;

-

finansavimo sumas i5 savivaldybes biudZeto;
finansavimo sumas i5 Europos Sqjungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq;
finansavimo sumas

ii

kitq Saltiniq.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZlstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
s4naudos.

Finansavimo sumos i5 valstybes biudZeto leSq

l3l

- 3l 803,1lEur

.

Finansavimo sumos i5 savivaldybes biudZeto le5q ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare
850,48 Eur.
Finansavimo sumos i5 Europos Sqiungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq

le5q sudare 148 845,62 Eur.

Finansavimo sumos i5 kitq Saltiniq ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare 683,68 Eur.

fsipareigojimai
Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai

VSAFAS ,,Finansinis turtas

ir taisykles nustatyti 17-ajame

ir

finansiniai isipareigojimai", l8-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai,
neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir
ivykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui..,
l9-ajame VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys,, ir 24ajame VSAFAS ,,l5mokos darbuotojams ir pensijq planai,,.

fstaigoje visi finansiniai isipareigojimai yra skirstomi

i

ilgalaikius ir trumpalaikius. [staiga

ilgalaikiq isipareigoj imq neturi.

Pl7. Mok6tinos sumos ir isipareigojimai.

I

Trumpalaikiai isipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare 5 831,88 Eur. IS jq 889,46 Eur - istaigos isiskolinimas kreditoriams, sukauptos atostoginiq s4naudos 3 942,42 Eur.

-

Pl8. Grynasis turtas
[staigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudare 5 247,39 Eur.

Sukauptas pervirSis ar deficitas
Sukauptas pervir5is ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5 247,39 Eur.

Ji sudaro

ankstesniqjq metq perviriis 5 367,33 Eur ir einamqjq metq pervirlis -l19,94 Eur.

VEIKLOS REZULTATV ATASKAITA
Pagrindin6s veiklos pajamos

ir taisykles nustatyti 9-ajame VSAFAS ,,Mokesdiq ir

Pajamq apskaitos principai, metodai

socialiniq imokq pajamos", l0-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos" ir 20-ajame VSAFAS ,,Finansavimo
sumostt.

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu

laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos. Pajamos, isskyrus
finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kai istaiga gaus su sandoriu susijusi4 ekonoming
naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4

uZdirbimu susijusias s4naudas. Pardavimq

ir

ir kai istaiga gali patikimai ivertinti

su pajamq

paslaugq pajamos registruojamos at6mus suteiktas

nuolaidas.

Pajamomis laikoma tik padios istaigos gaunama ekonomine nauda. Pajamos registruojamos
apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose tE ataskaitini laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t. y. kuri
suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekes ar kt., nepriklausomai nuo pinigq
gavimo momento.
Pagrindines veiklos pajamos laikotarpio pabaigoje buvo 126 679,09 Eur.

IS

jq 12l 590,99 Eur

sudaro finansavimo pajamos.
P21. Paslaugq pajamos 5 088,10 Eur.

P02. Pagrindinds veiklos s4naudos
S4naudq apskaitos principai, metodai
S4naudq, susijusiq

ir taisykles nustatyti I l-ajame VSAFAS

,,S4naudos...

su turtu. finansavimo sumomis ir isipareigojimais, apskaitos principai nustatyti

jq apskait4 reglamentuojandiuose VSAFAS.
S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo

ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant pinigq
i
i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq iSlaidq neimanoma tiesiogiai
susieti su tam tikrq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios iSlaidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarp!, kada buvo patirtos.
Pagrindines veiklos sqnaudos sudaro -126 798,88 Eur.

P22, Darbo uZmokesiio

ir socialinio draudimo s4naudos

Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos sudaro -82 280,95 Eur, nusidevejimo ir
amortizacijos -5 339,61 Eur, komunaliniq paslaugq

ir

ry5iq -10 850,85 Eur (Sildymas, elektros

energijos tiekimas, interneto ir telefono rySys), komandiruodiq -829,33 Eur, transporto

kvalifikacijos kelimo -130,00 Rur, paprastojo remonto ir eksploatavimo

ir

nura5ytq sumq -0,29 Eur, sunaudotq

ir

-l

-l 3 19,65 Eur,

028,74 Eur, nuvertejimo

parduotq atsargq sasvikaina -12 Og2,l8 Eur (maisto

produktai, kanc.prekes), kitq paslaugq - I I 610,28 Eur, kitos

-

I

3

17,00 Eur.

Pagrindinds veiklos pervirlis ar deficitas
Pagrindines veiklos deficitas sudaro -119,79 Eur, jis gaunamas i5 pagrindines veiklos pajamq
atdmus pagrindines veiklos s4naudas. Pagrindines veiklos pajamos sudaro 126 679,09 Eur,
sqnaudos -126 798,88 Eur.

P23. FinansinOs

ir investicin0s veiklos rezultatas

Finansines ir investicines veiklos rezultatas sudaro -0,15 Eur.

Direktore

Juste Gusevaite-GriZe

V

