
Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ 
 

Aiškinamasis raštas  prie 2011 m. I pusmečio 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 darbtuotojai neįžvelgia aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę įstaigos veiklą. 
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 2011 metų I pusmetį.  
 Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 88.  
 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. 

Apskaitos politika pateikta prie 2010 metų metinio balanso ir 2011 metų I pusmetyje nebuvo 
keista. 

 
                                                   III.    PASTABOS 
 
Pastaba Nr. 1.   Apskaitinių įverčių keitimo I pusmetyje  nebuvo. 
Pastaba Nr. 2. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas. 
Pastaba Nr. 3. Per I pusmetį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių 

nefiksuota. 
Pastaba Nr. 4. Vyksta tesinis ginčas dėl žalos atlyginimo už apgadintą automobilį, kurį  žiemą 

užgriuvo sniegas, nukritęs nuo pastato  stogo. 
Pastaba Nr. 5. Reikšmingų įvykių po metinės atskaitomybės pateikimo nebuvo. 
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