
Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ 

 

Aiškinamasis raštas  prie 2012 m. III ketv. 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 2012 metų III ketvirtį.  

 Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 81. 

 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 2012 metų pirmame-trečiame 

ketvitrčiuose nebuvo keista. 

 

 

                                                   III.    PASTABOS 

 

 Apskaitinių įverčių keitimo III ketvirtyje nebuvo. 

 Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas. 

 III ketv. neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nefiksuota. 

 Reikšmingų įvykių po metinės atskaitomybės pateikimo nebuvo. 

                  Jokių sprendimų dėl teisinių ginčų per š.m. 9 mėnesius nebuvo. 
 

            Nr.1    Išankstinius apmokėjimus sudaro ( iš pajamų už teikiamas paslaugas ir kiti  

                  šaltiniai    (rėmėjų lėšos): 

            1. Išankstinis apmokėjimas už elektrinį pianiną Roland V-Piano                    17000,00 Lt 

            2. UAB „Auditorių aljansas“ už seminarą vyksiantį  IV ketv.                                 170,00 Lt                  
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            3. UAB „Bitė Lietuva“ už ryšių paslaugas                                                57,00 Lt  

            4. Darbuotojų atostoginiai,kurie išeina atostogų avansu(t,y.naatidirbę  

              priklausančio  laiko )                                                                               1151,00 Lt 

                                                                                                                   Iš viso:            18378,00  Lt             

  

               Nr.2     Sukauptas gautinas sumas sudaro: 

              1. Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto                             238161,00 Lt               

              2. Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės administracijos              1870,00 Lt 

                  ( viešųjų darbų programa)  

              3. Sukauptos finansavimo pajamos iš Šiaulių darbo biržos                                    2805,00 Lt             

                  (viešųjų darbų programa ) 

              4. Sukauptos atostogų išmokos ir socialinis draudimas             89813,00 Lt 

              5. Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus                                    51950,00 Lt 

                  (Pervestas sumas už teikiamas paslaugas.) 

              6. Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus                                      987,00 lt. 

                  (Pervestas sumas už ilgalaikio turto nuomą.) 

                                                                                                                    Iš viso:          385586,00 Lt    

              Nr.3  Sukauptas mokėtinas sumas sudaro: 

               1. Darbuotojams mokėtinos sukauptos atostoginių sumos (biudžeto lėšos)       68570,00 Lt 

               2. Sodrai mokėtinos sumos nuo sukauptų atostoginių (biudžeto lėšos)              21243,00 Lt 

                

                                                                                                                    Iš viso:            89813,00 Lt 

                                                            

               Nr.4   Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: 

               1. Atlikėjų honorarai ir darbdavio mokestis Sodrai (kitų pajamų lėšos)                712,00 Lt 

               2. Įsiskolinimas darbuotojui komandiruotės išlaidos (kitų pajamų lėšos)               426,00 Lt 

               3. Kompensacijos už muzikos instrumentų naudojimą (2011 m. III-IV ketv.)   23658,00 Lt 

               4. Įsiskolinimas UAB“Bilietų pasaulis“ už bilietus į užsakomuosius reng.        10125,00 Lt 

               5. Kitos skolos                                                                                                              4,00 Lt 

                                                                        Iš viso:             34925,00 Lt 

 

               Nr. 5  Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo.  2012 metams pagal 

sąmatą buvo sumažintas darbo užmokesčio fondas, todėl taupant darbo užmokesčio fondą 2012 

metais  buvo  atleisti keli darbuotojai, dalis darbuotojų buvo neapmokamose atostogose. 

 

                Nr.6  Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo palyginus su 2011m. 9 mėnesių sąnaudomis, nes  

 mažiau  buvo vykdoma projektų bei organizuojamuose renginiuose  mažiau dalyvavo kviečiamų 

atlikėjų kokektyvų. 

               Nr. 7   Kitos sąnaudos sumažėjo palyginus su 2011 m. 9 mėnesių sąnaudomis, nes 

renginiuose  buvo mažiau atlikėjų( t.sk.užsieniečių),  todėl nuo jiems priskaičiuotų honorarų buvo 

mažiau priskaičiuota mokesčių Sodrai ir PVM,  mažiau priskaičiuota mokesčių Autorių teisių 

gynimo asociacijai Latga. 

      
 

 

Vadovovas                                                                                    Saulius Kauneckas 

   

Vyriausioji buhalterė                                                        Irena Krivkienė 


