Viešosios įstaigos „Thomo Manno kultūros centras“
Aiškinamasis raštas
prie 2016 m. veiklos rezultatų ataskaitos
Įmonės veiklos aprašymas
Viešoji įstaiga „Thomo Manno kultūros centras“ įregistruota 1995 metų spalio mėnesio 05 d. Neringos miesto
savivaldybės valdyboje. Įstaigos registracijos pažymėjimas pakeistas 2005 10 03, pakeičiant bendrovės kodą
į 110065054 Valstybės įmonėje „Registrų centras“.
Viešoji įstaiga yra ne pelno siekianti organizacija.
Įstaigos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai: saugoti ir puoselėti rašytojo Thomo Manno ir šeimos humanistinį
palikimą, skatinti kultūrinius kontaktus tarp Europos šalių.
Viešoji įstaiga taip pat vykdo ir ūkinę komercinę veiklą – organizuoja koncertus, paskaitas, įmonių reklamą
masinių renginių metu, platina knygas.
Įstaigos neįprastinė veikla organizuojama pagautės ir netekimų straipsniuose. Šiuose straipsniuose parodomi
tik atsitiktiniai įvykiai, kurie gali atsirasti dėl nebūdingų tai vietovei gamtos reiškinių ar kitų aplinkybių,
nepriklausančių nuo įstaigos veiklos ir kurių pasikartojimo tikimybė labai maža.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo
kriterijus:
VšĮ „Thomo Manno kultūros centras“ ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
VšĮ „Thomo Manno kultūros centras“ pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais
laikotarpiais;
Įsigijimo vertė ne mažesnė nei 144 (vienas šimtas keturiasdešimt keturi) eurų.
Jei turtas neatitinka nors vieno iš aukščiau išvardintų sąlygų, toks turtas laikomas trumpalaikiu, kaupiamas
antroje klasėje ir metų pabaigoje nurašomas pagal „Medžiagų nurašymo aktą“.
VšĮ „Thomo Manno kultūros centras“ ilgalaikio materialiojo turto grupės yra:
kiti įrengimai ir įrankiai.
VšĮ „Thomo Manno kultūros centras“ ilgalaikis materialusis turtas įsigijus registruojamas apskaitoje įsigijimo
savikaina. Visos išlaidos, susijusios su turto atvežimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu, priskiriamos
veiklos sąnaudoms.
Taikant įsigijimo savikainos būdą, ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje
apskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus
vertės atstatymą.
VšĮ „Thomo Manno kultūros centras“ ilgalaikio materialiojo turto vertė mažinama tada, kai balansinė turto
vertė tampa reikšmingai didesnė už jo atsiperkamąją vertę.
Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti.
Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, išskyrus atvejus, kai
nusidėvėjimo sąnaudos įtraukiamos į kito turto pasigaminimo savikainą.
Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo
patirtos, veiklos sąnaudoms.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų
suteikiamo rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų
turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio
sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ir remonto atvejais didinama turto vertė.

VšĮ „Thomo Manno kultūros centras“ apskaitos ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo
ilgalaikiam materialiajam turtui požymių arba jis yra perleidžiamas, šis turtas nurašomas.
Ilgalaikio materialaus turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu.
Ilgalaikio turto amortizacijos ir nusidėvėjimo laikotarpis ir normos gali būti nustatomos kiekvienam turtui
individualiai arba vienu įsakymu kiekvienai turto grupei, likutinė vertė kiekvienam turtui – 0,33 Euro.
Metų pabaigoje buvo atliktas turto vertės testas. Vertės sumažėjimo nerasta.
Ilgalaikis materialusis turtas 2 Eur.
Trumpalaikis turtas
Įstaigoje trumpalaikiu turtu apskaitomos knygose parodomos atsargos skirtos pardavimui, inventorius,
reikalingas įstaigos veikloje.
Atsargos –2919 Eur.
Per vienerius metus gautinos sumos – 0 Eur.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigai – tai įmonės kasa, bankas (kurie gali būti tiek nacionaline valiuta, tiek
užsienio ekvivalentas). Pinigai ir jų ekvivalentai –7791 Eur.
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas
Dalininkų įnašas atspindimas balanso įstatinio kapitalo straipsnyje ir yra lygus 869 (aštuoni šimtai
šešiasdešimt devyni) Eur.
Pagrindiniai steigėjai yra LR kultūros ministerija, Klaipėdos universitetas ir Neringos savivaldybė, įnešę
kiekvienas po 289,66 (du šimtai aštuoniasdešimt devyni) Eurų 66 ct.
Įsipareigojimai
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai: tai skolos tiekėjams, kitoms kreditinėms institucijoms, mokesčių,
atlyginimų skolos, gauti avansai. Įmonės skola gali būti tik dokumentais argumentuota, su visais privalomais
rekvizitais ir parašais (gali būti priimta pagal registruotą laišką be parašų). Skolos data-dokumento gavimo
data, mokesčiai ir sąnaudos gali būti pripažįstami tik tada, kai dokumentas (originalas) pristatytas buhalterijai.
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Prekybos skolos -0 Lt.
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 94 Eur.
Pajamos
Pajamos įmonėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos
uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Pagrindines viešosios įstaigos pajamas sudaro pajamos iš koncertų bilietų ir knygų (bukletų) pardavimas.
Sąnaudos
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Pagrindinės sąnaudos – tai atlyginimai, mokesčiai, įvairios kitos sąnaudos.
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