
                                 
                  Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“

                  Aiškinamasis raštas  prie 2013 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 2013 metų III ketvirtį.
Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 77.
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 2013 metais nebuvo keista.
                            

III.  AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Apskaitinių įverčių keitimo III ketvirtyje nebuvo.
Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.
II ketv. neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nefiksuota.
Reikšmingų įvykių po metinės atskaitomybės pateikimo nebuvo.
Jokių sprendimų dėl teisinių ginčų per š.m. devynius mėnesius nebuvo.
Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis turtas. Įstaigos balanse turimo ilgalaikio turto likutinė vertė 2013 m. rugsėjo 30 d. –  

956617 Lt. Turtą sudaro tik materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 956617 Lt. Jį 
sudaro:
              -  pastatai – 814888 Lt;
              -  kitos mašinos ir įrengimai– 24025 Lt;
              -  transporto priemonės – 18582 Lt;
              -  baldai ir biuro įranga – 34372 Lt;
              -  kitas ilgalaikis materialus turtas – 64750 Lt.
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Per 2013 metų I-III ketvirčius įstaiga įsigijo ilgalaikio turto:
- transporto priemonės – automobilis Renautlt Trafic sumoje 19692 Lt;
- baldai ir biuro įranga – kompiuteris 2831 Lt;
- scenos meno priemonės – pučiamieji instrumentai – 2 vnt. sumoje 4100 Lt.
Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal IT grupes  mažėjo dėl turto nusidėvėjimo.

Pastaba Nr. 2. Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų 14222 Lt sumai, sunaudojo įstaigos 
veikloje 42816 Lt sumai.
        Iš šios sumos per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už 7739 Lt, atiduota naudojimui 
įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus už 34801 Lt. Naudojamas inventorius apskaitomas užbalansinėje 
sąskaitoje kiekine ir vertine išraiška.
Pastaba Nr. 3. Išankstiniai apmokėjimai - 502 Lt :               
               -  Ateinančių laikotarpių sąnaudos (už prenumeratą, transporto priemonių draudimą) – 502 Lt.
Pastaba Nr. 4. Per vienerius metus gautinos sumos. Jas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 393818
Lt., t.sk.:
              -  Gautinos sumos už parduotas  paslaugas                                                                       20328 Lt
              -  Sukauptos gautinos sumos - 359888 Lt. Iš jų:
              - Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto                                         217983 Lt
            -  Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės administracijos                 818 Lt
                  ( viešųjų darbų programa) 
             - Sukauptos finansavimo pajamos iš Šiaulių darbo biržos                                                  1981 Lt            
                  (viešųjų darbų programa )
              -  Sukauptos atostogų išmokos ir socialinis draudimas          120059 Lt
              -  Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus                                               19047 Lt
                  (Pervestas sumas už teikiamas paslaugas.)
              -   Kitos gautinos sumos                                                                                                    13602 Lt 
Pastaba Nr. 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 51588 Lt..Iš jų: 
               -  569 Lt – pinigų likutis sąskaitoje (32 priemonė spec.lėšos);
               - 45579 Lt  – pinigų likutis sąskaitoje gautas pagal pavedimus;
               - 5440 Lt – pinigų likutis už bilietus į užsakomuosius renginius .
Pastaba Nr. 6. Finansavimo sumos – 944896Lt. Finansavimų sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo 

VSAFAS 4 priede, t.sk.:
               -  Iš valstybės biudžeto gauta finansavimo suma : 4352 Lt – tai viešųjų darbų finansavimas, 6000 Lt 
KRF  dalinis projekto finansavimas.
               - Iš Užimtumo fondo  gautas finansavimas 6524 Lt- – tai  iš Biržos viešųjų darbų finansavimas.

               -  Iš rėmėjų  per devynius mėnesius gauta parama - 28700 Lt.
Pastaba Nr. 7. Tiekėjams mokėtinos sumos – 123719 Lt., t.sk.:
                 - Už komunalinės paslaugos – 109267 Lt (iš biudžeto lėšų).
Pastaba Nr. 8 . Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 87857 Lt. Tai darbo užmokestis  ir su darbo 
užmokesčiu susiję mokesčiai, įmokos socialiniam draudimui  už rugsėjo mėnesio II pusę.
Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos – 120059 ,t. sk.:
                    -  Sukauptas atostogų rezervas – 91662 Lt
                    -  Sukauptos socialinio draudimo įmokos – 28397 Lt.
Pastaba Nr. 10. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 48796 Lt, iš jų: 
                   -  Kompensacijos  už muzikos instrumentų naudojimą- 23658 Lt, 

                    - Įsiskolinimas darbuotojams komandiruotės išlaidoms (kitų pajamų lėšos) - 426 Lt, 
                    - Honorarai  autoriams, atlikėjams pagal sutartis ( su  mokesčiais ) – 19008 Lt,
                 -  Lėšos už bilietų  išplatinimą  į įvyksiančius užsakomuosius  renginius  - 5704 Lt.

                  

Vadovas                                                                                           Saulius Kauneckas

Vyriausioji buhalterė                                                                    Irena Krivkienė


