
Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ 
 

Aiškinamasis raštas  prie 20111 m. finansinių ataskaitų 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“  yra viešas juridinis asmuo, turintis  sąskaitą banke ir 
antspaudą su savo pavadinimu.   

 Įstaigos buveinės adresas: Tilžės g. 140, Šiauliai, Lietuvos Respublika, įstaigos kodas 
302296914. 

 Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama 
iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto.  

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 
ataskaitų rinkinius. 

Įstaigos savininkė ir steigėja yra Šiaulių miesto savivaldybė. 
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi. 
Įstaigos veiklos pobūdis- organizuoti profesionalaus scenos meno (koncertų ir (ar) kitų 

literatūros, meno programų) kūrimą bei viešą atlikimą. 
Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas: 

             -   organizuoja profesionaliojo scenos meno (koncertų, festivalių, konkursų, kitų meno 
programų) kūrimo ir viešo atlikimo veiklą; 
             -    savarankiškai planuoja bei organizuoja koncertus ir gastroles Lietuvos respublikoje ir 
užsienyje, organizuoja užsienio profesionaliojo scenos meno pristatymą visuomenei; 

-    dalyvauja miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose, atstovauja miestui ir 
Lietuvai kultūros mainų programose; 

-    savarankiškai sudaro repertuarą; 
-    atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas. 
 Finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2011 metus.  
 Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 87.  
 Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – litais. 
                                                     II.    APSKAITOS POLITIKA 
 
Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS),kaip tai numatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės 
įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei 
taiko apskaitos politiką, patvirtintą vadovo 2010 m. vasario 10 d. Apskaitos politika užtikrina, kad 
apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus 
VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame 
VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. 

 Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 
sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

 
Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

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

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 
Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 

sąskaitose. 
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.  

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 
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Eil.Nr. 
Turto grupės Turto 

amortizacijos 
normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga 1 
2. Kitas nematerialus turtas 2 

 
                                                   Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.  
Išankstiniai mokėjimai už materialųjį turtą apskaitoje registruojami materialiojo turto 

sąskaitose. 
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. 
 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 iš kito viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. 

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina,sukaupto nusidėvėjimo ir, jei 
yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.   

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 
metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:  

 
Eil. 

Nr. 
Turto grupės Turto 

nusidėvėjimo 
normatyvas (metai) 

1. Kapitaliniai mūriniai pastatai 120 
2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, 

blokų,..) 
90 

3. Kitos mašinos ir įrenginiai 10 
4. Radijo ir televizijos,informacinių ir 

ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir 
įranga 

8 

5. Lengvieji automobiliai 6 
6. Baldai  12 
7.  Kompiuteriai ir jų įranga 5 
8 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo 

priemonės 
7 

9. Kita  biuro įranga  8 
 

10. Scenos meno priemonės 7 
11. Muzikos instrumentai 20 
12. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 5 
13. Specialieji drabužiai ir avalynė 3 
14. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10 

 
                                           Atsargos 
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. 
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga 

taiko konkrečių kainų būdą. 
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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.  

 
Finansinis turtas 

 
Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 

17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą pripažindama finansinį 
turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. 

Gautinos sumos 
 
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, 
atėmus nuvertėjimo nuostolius.  

Finansavimo sumos 
 
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 

nustatytus kriterijus. 
Finansavimo sumos - įstaigos iš savivaldybės biudžeto, ES, Lietuvos ar užsienio paramos fondų 

gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir 
funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos 
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 finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį 
atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

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:  
1) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 
2) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 
Atidėjiniai 

 
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 

Įstaiga 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 Įstaiga 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 
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konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, 
šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  

Darbuotojams, išeinantiems atostogų, mokėtinos sumos už atostogas apskaitoje į sąnaudas 
registruojamos tą patį laikotarpį. Įstaiga   gruodžio 31 d būklę pagal faktiškas nepanaudotų atostogų 
dienas apskaičiuoja sumas už nepanaudotas kasmetines atostogas bei su tuo susijusias Sodros įmokas, 
tas sumas kaupia ir pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje į sukauptas sąnaudas registruojamas skirtumas 
tarp metų pradžios ir metų pabaigos sukauptų sumų. 

 
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 
Įstaigos 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. 

 
Apskaitos politikos keitimas 

 
 Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos 
finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 
Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, 
finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos 
politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant 
retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, 
todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų 
atsiradimo 

Apskaitinių įverčių keitimas 
 
 Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 

remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių . Įstaigos 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 
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individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 
0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

 
III PASTABOS 

 
Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neįsigijo nematerialaus turto 

(1 priedas).  
2011 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

nematerialiojo  turto įsigijimo savikaina sudaro 1149 Lt. 
Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio įsigijo 

naujo materialaus turto  (2 priedas). 
2011 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus 

ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 40964 Lt, iš jų: 
Kitos mašinos ir įrengimai –2097 Lt; 
Baldai – 3294 Lt; 
Scenos meno priemonės  –35573 Lt. 
Pastaba Nr.3. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pagal atsargų grupes pateikta 3 priede. 
                   Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai 37457 Lt. Informacija apie išankstinius apmokėjimus 

pateikta 4 priede.  
 Pastaba Nr. 5.  Per vienerius metus gautinos sumos 264254 Lt. Informacija apie per vienerius 

metus gautinas sumas pateikta 5 priede, iš jų: 
 Gautinos sumos už parduotas paslaugas  sudaro 4833 Lt.,t.sk. savivaldybės administracija 2000 

Lt. 
                    Sukauptos gautinos sumos iš viso sudaro 200262 Lt, iš jų.: 

 
Eil. Nr. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto  Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Lt) 
1. Sukauptiems atostoginiams 68570 
2. Sukauptoms įmokoms Sodrai nuo atost. 21243 
3.  Sukauptoms įmokoms Sodrai nuo atlyg. 47666 
4.  Tiekėjams už suteiktas paslaugas 30434 
5.    Kultūrinių programų vykdymui iš savivald.lėšų 6430 
6.  Įmonės darbuotojams kompensacija  už   muzikos    

instrumentų naudojimą 
23658 

                                        
                                                  VISO: 

                   
198001 

 
Sukauptos gautinos sumos iš kitų  šaltinių sudaro: 
 

Eil. Nr. Sukauptos gautinos sumos iš kitų šaltinių  Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena (Lt) 

1. Išmokos  darbuotojams (viešųjų darbų ) 1061 
2. Tiekėjams už suteiktas paslaugas  1200 
                                                                        VISO:                                2261 

 
  Kitos gautinos sumos  sudaro 59159 Lt. Iš jų: 
- Iš savivaldybės negautos pervestos lėšos spec.programoms 43937 Lt. 

            - Iš savivaldybės negautos lėšos „Jaunimo aktyvumo skatinimas per sportinę ir kultūrinę veiklą 
Šiaulių ir Jelgavos miestuose“ (LLIII-126) jaunimo sporto dienų uždarymo renginio organizavimo ir 
vykdymo paslaugų pirkimo sutartis 15130 Lt.  

                   - Patalpų nuomininkų įsiskolinimas viso 92 Lt (už gruodžio mėn. sunaudotą elektrą, vandenį).    
              Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 19210 Lt. Informacija apie pinigus ir pinigų 
ekvivalentus pateikta 6 priede.  

                     2011 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje  liko gautos paramos lėšos ir 2 % GPM. 

  Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos 993358 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, 
tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 7 priede.  

   Pastaba Nr.8.  Finansavimo sumų likučiai pateikti 8 priede. 
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                       Pastaba Nr.9. Trumpalaikiai įsipareigojimas. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus   
patekta 9 priede.  
               Tiekėjams mokėtinos sumos 56749 Lt: už komunalinius patarnavimus 30218 Lt (iš jų: 
šildymas 25783; ryšiai 673; vanduo 605; elektros energija 3157); už kitas paslaugas 26531 Lt 
(iš jų: reklama 3365; LATGA  2486; koncertinių programų atlikimas 4739; garso ir apšvietimo 
įrangos nuoma 8931; transporto paslaugos 5411; atliekų tvarkymo centras 918; kiti 681 ). 

 
                        Sukauptos mokėtinos sumos 89813 Lt.:  
 

Eil. Nr.                  Sukauptos mokėtinos sumos Suma (Lt) 
1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 68570 
2. Sukauptos valstybinio socialinio   draudimo įmokų 

sąnaudos 
21243 

 IŠ VISO: 89813 
 
       Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 34242 Lt. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: 
       - Kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 24084 Lt ;t.sk. kompensacija už muzikos 

insrtrumentų naudojimą – 23658  Lt; 
        - Kitos  mokėtinos sumos (už bilietus į užsakovų reng.) –5391 Lt; 
        - Atlikėjams mokėtinos sumos pagal atlikėjų sutartis- 3047 Lt; 
        - Mokėtini mokesčiai nuo atlikėjų sutarčių (VMI;Sodra) -1716 Lt; 
        - Kitos  mokėtinos sumos  - 4 Lt. 
       Pastaba Nr.10. Informacija apie pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamas pateikta 10 

priede. 
       Pastaba Nr. 11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:  
       Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 1619022  Lt 

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:  
 

Eil. Nr. Sąnaudos Suma (Lt) 
1. Darbo užmokesčio 1052062 
2. Atostogų išmokų  181486 
3. Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio  325701 
4. Socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų išmokų    55992 
                                                IŠ VISO: 1619022 

 
      Remiamų ir viešųjų darbų iš ES ir valsybės lėšų  pripažinta 56418 Lt darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudų:  
 

Eil. Nr. Sąnaudos Suma (Lt) 
1. Darbo užmokesčio 40323 
2. Atostogų išmokų 2994 
3. Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo  užmokesčio                

ir atostoginių 
 

         13101 
                                                   IŠ VISO: 56418 

 
Pastaba Nr. 12 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių 

paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro : 
 

Eil. Nr. Sąnaudos Suma (Lt) 
1. Šildymo 63847 
2. Elektros energijos 18595 
3. Vandentiekio ir kanalizacijos 2890 
4. Ryšių paslaugų 6116 
                                                    IŠ VISO: 91448 

 
 
Pastaba Nr. 13. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro : 
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Eil. Nr. Sąnaudos Suma (Lt) 
1. Honorarai atlikėjams  42896 
2. Renginių reklama  (laikraščiai, televizija) ir renginių 

spaudiniai 
31122 

3. Garso ir apšvietimo įrangos nuoma   8470 
4. Koncertinių programų atlikimas 42052 
5. Bilietų platinimas per UAB“Bilietų pasaulis“ 

sistemą 
  2690 

6. Patalpų apsauga   1634 
7. Kompensacija už muzikos instrumentų naudojimą           48401 
8. Kopijavimo aparato eksploatacija ir naudojimas    1973 
9 Salės nuoma renginiui,instrumentų nuoma    3810 
10 Atliekų tvarkymas  3196 
11 Šilumos punkto tech.priežiūra, vėdinimo sistemos 

remontas ir periodinis aptarnavimas 
 4905 

12 Internetinės svetainės priežiūra  2178 
13. Vakaronių organizavimas  3175 
14. Kitos 13401 
                                             IŠ VISO:        209903 

 
Pastaba Nr. 14. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos.  Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės 

veiklos sąnaudas sudaro : 14931 Lt. 
 

Eil. Nr.                     Sąnaudos Suma (Lt) 
1. Sodros įmokos nuo atlikėjų honorarų  8652 
2 Mokesčiai LATGAI 3412 
3 PVM nuo užsienio atlikėjų  honorarų 2867 
                                       IŠ VISO: 14931 

 
Pastaba Nr. 15. Informacija apie finansinės ir investicinės  veiklos veiklos pajamas ir sąnaudas 

pateikta 11 priede. 
 
PRIDEDAMA:  

1. priedas Nematerialaus turto vertės pasikeitimas, 1 lapas; 
2. priedas Materialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai; 

                3.   priedas Atsargų vertės pasikeitimas, 1 lapas; 
                4.   priedas „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ , 1 lapas; 

                       5.   priedas  „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“, 1 lapas; 
   6.   priedas  „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas; 

                7.  priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį      
laikotarpį“, 1 lapas;  

                8.   priedas  „Finansavimo sumų likučiai“, 1 lapas; 
                9.   priedas „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“, 1 lapas; 

  10.  priedas  Informacija apie  kitas pajamas ,  1 lapas; 
  11.  priedas „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“, 1 lapas; 
  12.   priedas  „ 2010 m. informacija pagal veiklos segmentus“, 1 lapas. 
 
 
 

 
Vadovas                                                                                        Saulius Kauneckas  
 
 
    
Vyr. buhalterė                                                                                Irena Krivkienė 


