
 

 

E. Ožeškienės g. 12 

LT-44252 Kaunas 

Lietuva 

 

 

Tel. (37) 204589 

Mob.8687 30050 

Faksas (37) 229208 

 

A/s LT024010042500080189 

Luminor Bank AB bankas 

Banko kodas 40100 

 

                
190149767 

                

 

 

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

2018 M. GRUODŽIO 31 D.  
 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

 

Koncertinė įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras yra viešasis juridinis asmuo, turintis 

sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio 

orkestro adresas: E. Ožeškienės g.12, Kaunas, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190149767, 

įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1999 m. sausio 5 d. 

                       Koncertinė įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama 

iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto. 

                       Koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro savininkė yra Kauno miesto 

savivaldybė. Koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro savininko teises ir pareigas 

įgyvendina Kauno miesto savivaldybė, kuri koordinuoja įstaigos veiklą, tvirtina ir teisės aktų 

nustatyta tvarka keičia įstaigos nuostatus, priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo, 

sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus, įstaigos nuostatai patvirtinti 

Kauno miesto savivaldybės tarybos  2013 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr.T-632. 

                      Kauno miesto simfoninis orkestras – profesionalus kolektyvas,  rengiantis  aukšto meninio 

lygio koncertines programas, populiarinantis Lietuvos ir užsienio kompozitorių klasikinės muzikos 

kūrinius, pajėgus tinkamai reprezentuoti Kauną tiek šalies, tiek užsienio koncertinėse salėse. 

Orkestro koncertinėse programose mielai dalyvauja žymiausi Lietuvos bei užsienio atlikėjai ir 

dirigentai. Orkestras dalyvauja Kauno miesto, rajono šventėse bei kituose renginiuose Kaune ir 

Lietuvos miestuose,  prestižiniuose tarptautiniuose festivaliuose,  rengiamuose mieste, šalyje ir 

užsienyje. Pagrindinis Kauno miesto simfoninio orkestro veiklos pobūdis ir tikslas – puoselėti ir 

propaguoti profesionaliąją klasikinę instrumentinę muziką, garsinti Kauną ir Lietuvą  užsienyje. 

                      Kauno miesto simfoninis orkestras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi kontroliuojamų 

ir asocijuotų subjektų. 

                      Ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 85. 

                      Nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos   

jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto Kauno miesto simfoniniame orkestre nėra. 

Sprendimų dėl teisinių ginčų Kauno miesto simfoninis orkestras neturi. 

   Po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių neįvyko. Svarbių sąlygų, 

kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, įstaigos darbuotojai neįžvelgia. 

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

Įstaigos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Eurais. 
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II. APSKAITOS POLITIKA 
 

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

Įstaigos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas 

ir patvirtintas įstaigos vadovo 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 27. Įstaigos 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“. 

Keičiantis VSAFAS ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems apskaitos tvarką, įstaigos 

apskaitos politika koreguojama kasmet. 

            Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa ,,BiudžetasVS“, kuri 

pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. 

 Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją; 

2) programą; 

3) lėšų šaltinį; 

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

 Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais 

išsami. 

 

 

Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

 

Nematerialusis turtas 

 

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

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. 

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 

sąskaitose. 

Įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose 

yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė (jei turtas amortizuojamas) yra nuosekliai 

paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

           Įstaiga turi neamortizuojamo nematerialiojo turto, kuris priskiriamas literatūros, mokslo ir 

meno kūrinių nematerialiojo turto grupei. Viso – 16111,07 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį Kauno 

miesto simfoninis orkestras, nematerialiojo turto, kuris priskiriamas literatūros, mokslo ir meno 

kūrinių nematerialiojo turto grupei, neįsigijo. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta šio turto nebuvo. 
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Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus. 

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta 

materialiojo turto įstaigos tvarkos apraše. 

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, finansinėse ataskaitose rodomas 

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.  

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą, pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus vadovo 

įsakymu. 

Kai turtas perduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, 

jei yra, nuvertėjimo sumos, nurašomos. 

 

 

Atsargos 

 

               Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma 

nebalansinėse sąskaitose. 

 

                            

                                                    Gautinos sumos 

 

           Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį 

turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

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

nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

 

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS “Finansavimo sumos” 

nustatytus kriterijus. 

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, 

Lietuvos ir 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 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. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra 

laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiai, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 

 

 

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 

 

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

nustatytos 14-ajame VSAFAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“, 15-ajame VSAFAS 

„Konsoliduota finansinė ataskaita ir investicijos į kontroliuojamąsias įmones“ ir 17-ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. 

 Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu įvertinamas įsigijimo savikaina. 

          Finansinis turtas apskaitoje registruojamas pagal juos pagrindžiančius dokumentus. 

          Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 

įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu 

finansiniu turtu pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 18-ąjį 

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui“ ir 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto 

perdavimo sutartys“ nuostatas. 

          Finansiniai įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina. 

           Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo 

aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus. 
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Pajamos 

      

               Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-ajame VSAFAS 

„Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyta tvarka. Pajamos negali būti 

pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų.  

                 Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija 

arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį. 

                 Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos 

veiklos pajamas.  

                 Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant nuostatuose nustatytą 

veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, 

priskiriamos kitos veiklos pajamoms. 

Įstaiga kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos pajamų ataskaitiniu laikotarpiu 

neturėjo ir kitos veiklos nevykdė. 

 

Sąnaudos 

 

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 

Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti 

jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.  

            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 tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

 Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais 

atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros 

mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos 

palūkanų normą. 

Sąnaudų apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keista. 

 
 

Informacijos pagal segmentus pateikimas 
 

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 

25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. 

  Segmentai – Įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės, savivaldybės 

funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų 

klasifikaciją. 
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Įstaiga skiria kultūros segmentą ir apie pateikiama tokia informacija: 

- segmento sąnaudos; 

- segmento pinigų srautai. 

 

 

 

 

 

                           III.  PASTABOS 

 

              Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.  

 

              Duomenys apie nemateriąlųjį turtą pateikti 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 

priede. 

Koncertinė įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras turi šias nematerialiojo turto grupes:  

literatūros mokslo ir meno kūriniai. 

  Įstaiga turi 56 vienetus nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas 

(literatūros mokslo  ir meno kūriniai - 4 vnt. ir muzikos kūrinių aranžuotės – 52 vnt.). Šio turto 

įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 16111,07 EUR. 

Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 

2018 metus pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Įstaigos nematerialiojo turto apskaitoje 

nėra turto nuvertėjimo.  

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra. 

Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, įstaigoje 

nėra. 

 

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.  

 

              Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 

2010 m. kovo 30 d., trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais 

nebuvo pakeista. 

Įstaigoje yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas: 

 

Eil. Nr.  IMT grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas 

metais 

1. Mašinos ir įrengimai  

1.1 Kitos mašinos ir įrengimai   

2. Baldai ir biuro įranga  

2.1 Kompiuterinė įranga 3 

3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas (muzikos 

instrumentai) 

5 

3.1 Kojelė violončelei, lagaminas 5 
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           Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto lėšų Įstaiga įsigijo biuro įrangos  už 554,25 

EUR, muzikos instrumenų už 2300,00 EUR, kompiuterinės įrangos už 1834,06 EUR. Iš viso 

nupirkta už 4688,31 EUR. 

Nurašyta ilgalaikio turto (kompiuterinės įrangos )per atskaitinį laikotarpį už 5695,95 EUR. 

Įstaigoje yra  turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. t. y 

personaliniai kompiuteriai, kojelė violončelei, lagaminas rankinė, violončelė, muzikos instrumentai. 

 

 

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymo garantija įstaigoje nėra. 

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje 

nėra. 

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) 

sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra. 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną neturime. 

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje   nebuvo. 

(Pastaba: IMT Kitos mašinos ir įrengimai nuo 2013-10-01 pergrupuota į  Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas (muzikos instrumentai).  

Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie pastatų, žemės, kilnojamųjų ar 

nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių. 

. 

 

Pastaba Nr. P08. Atsargos ir ūkinis inventorius. 

 
             Duomenys apie atsargas pateikti 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede. 

 Atsargų apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 2010 m. kovo 30 d., 

trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje.  

Ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną įstaigos atsargų balansinė vertė lygi 0 EUR. Visos 

per laikotarpį įsigytos atsargos sunaudotos arba atiduotos naudoti ūkinėje veikloje ir kiekine bei 

vertine išraiška kontrolės tikslais užregistruotos nebalansinėje sąskaitoje. 

            Kauno miesto simfoninio orkestro 2018 m. gruodžio 31 d. atsargų ir ūkinio inventoriaus 

likutis sudaro 0,00 EUR. 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už 6831,42 bei atsargų už 12033,99 

EUR, Nurašyta ūkinio inventoriaus ir atsargų už 20892,41 EUR.  

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje tretiesiems asmenims perduotų laikyti atsargų nėra. 

 

 

Pastaba Nr. P09.  Išankstiniai apmokėjimai.  

Kauno miesto simfoninio orkestro išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių 

sąnaudos, tai spaudinių ir elektroninių sąvadų prenumerata- 132,71 EUR. ir permokėtas darbo 

užmokestis darbuotojams  – 771,53 EUR. 
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Pastaba Nr. P10.  Per vienerius metus gautinos sumos.        
 
 

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, 

patvirtintame 2010 m. kovo 30 d., trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, 

ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. 

Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų balansinę vertę pateikiama pagal 17-ojo 

standarto 7 priede nustatytą formą. 

Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 

288951,45 EUR. Šią vertę sudaro: 

            Gautinų sumų už suteiktas paslaugas - pirkėjų įsiskolinimo įstaigai už suteiktas paslaugas 

(atliktas koncertines programas) balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 16050,00 

EUR. 

  

Sukauptų gautinų sumų iš biudžeto – sukauptų atostogų ir socialinio draudimo rezervų sąnaudų 

balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 153001,29 EUR; 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto  Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur) 

1. Sukauptoms darbuotojų atostogoms (savivaldybės 

biudžetas) 

116757,05 

2. Sukauptoms darbuotojų atostogoms įmokoms Sodrai 

(savivaldybės biudžetas) 

36185,43 

3. Tiekėjams už prekes ir suteiktas paslaugas 58,81 

 IŠ VISO: 153001,29 

 

 Kitų gautinų sumų – į savivaldybės biudžetą pervestų ir neatgrąžintų specialiųjų programų 

pajamų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 117086,11 EUR. 

Informacija apie kai kurių mokėtinų trumpalaikių sumų balansinę vertę pateikiama pagal 17-

ojo standarto 12 priede nustatytą formą .    

  Mokėtinų veiklos mokesčių balansinė vertė 0,00 Eur. (mokėtinos darbdavio soc. draudimo 

įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną); 

 Kitos mokėtinos sumos 0,00 EUR. – kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 

 

 

 

Pastaba Nr. P11.  Pinigai ir pinigų ekvivalentai.  

 

Duomenys apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikti 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų 

ataskaita‘ 2 priede ir 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansinai įsipareigojimai“ 8 priede. 
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Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama pagal 17-

ojo standarto 13 priede nustatytą formą; 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama  pagal  17-ojo standarto 8 priedą.  

             Kauno miesto simfoninio orkestro 2018 m. gruodžio 31 d.  Banko sąskaitose pinigų likutis  

0,00 EUR. 

 

 

Pastaba Nr. P12.  Finansavimo sumos.  

 

Finansavimo sumų apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 2010 m. 

kovo 30 d., trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais nebuvo 

pakeista. 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo standarto 4 priede nustatytą formą. 

Informacija apie finansavimo sumų likučius ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 

pateikiama pagal 20-ojo standarto 5 priede nustatytą formą. 

Kauno miesto Simfoninio orkestro finansavimo sumas 2018 metų gruodžio 31 d. sudaro 

28483,82 Eur.  

 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo sumos Suma (Eur) 

1. Iš valstybės biudžeto, iš jų: 7240,50 

      nepiniginiam turtui įsigyti (atsargų likučiai sandėlyje) 7240,50 

      kitoms išlaidoms kompensuoti  0,00 

2. Iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 19040,76 

      nepiniginiam turtui įsigyti (materialinio ilgalaikio 

turto  

     likutinė vertė, maisto produktų, kt. atsargų likučiai 

     sandėlyje) 

15460,93 

       kitoms išlaidoms kompensuoti  3579,83 

3. Iš užsienio valstybių, iš jų: 0,00 

      nepiniginiam turtui įsigyti (materialinio ilgalaikio 

turto  

     likutinė vertė) 

0,00 

4. Iš kitų šaltinių, iš jų: 2202,56 

      nepiniginiam turtui įsigyti ((materialinio ilgalaikio 

turto  

     likutinė vertė, atsargos sandėlyje) 

2202,56 

      kitoms išlaidoms kompensuoti (paramos pinigai 

banko 

     sąskaitoje)  

0,00 

 IŠ VISO: 28483,82 

 



 

 

E. Ožeškienės g. 12 

LT-44252 Kaunas 

Lietuva 

 

 

Tel. (37) 204589 

Mob.8687 30050 

Faksas (37) 229208 

 

A/s LT024010042500080189 

Luminor Bank AB bankas 

Banko kodas 40100 

 

                
190149767 

                

 

 

 

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos. 

 

Įstaigos sukauptas mokėtinas sumas sudaro 153001,29 Eur. 

 

 

 

Trumpalaikiai įsipareigojimai. Duomenys apie įsipareigojimus pateikti 17-ojo 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansinai įsipareigojimai „ 12 ir 13 prieduose. 

 

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.  

 

Kitų pajamų apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 2010 m. kovo 30 

d., trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. 

Informacija apie įstaigos pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama pagal 10-ojo 

standarto 2 priede nustatytą formą. 

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu gavo tik pagrindinės veiklos kitų pajamų, kurių balansinė 

vertė ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 130136,11 EUR. Šias pajamas sudaro įstaigos 

uždirbtos specialiųjų programų pajamos už suteiktas paslaugas (atliktas koncertines programas). 

Kitos veiklos pajamų įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu negavo. 

 

 

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.  
 

Sąnaudų sandara pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ 1 priede. 

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas ir veiklą. Pagal tai, kokioms savivaldybės 

funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai, įstaiga priskirtina poilsio, kultūros ir religijos 

segmentui. 

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama pagal 25-ojo standarto priede nustatytą 

formą. 

 

Eil. 

Nr. 

Pagrindinės veiklos sąnaudos Suma (Eur) 

1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5561,84 

2. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 5138,45 

3. Komandiruočių sąnaudos 16943,82 

Eil. 

Nr. 

Sukauptos mokėtinos sumos Suma (Eur) 

1. Sukauptos darbuotojų atostogų sąnaudos 116757,05 

2. Sukauptos darbuotojų atostogų valstybinio socialinio 

draudimo įmokų sąnaudos 

36185,43 

3. Tiekėjams mokėtinos sumos 58,81 

 IŠ VISO: 153001,29 
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4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 278,30 

5. Nuvertėjimų ir nurašytų sumų sąnaudos 0,00 

6. Sunaudotų atsargų savikaina sąnaudos 20892,41 

7. Kitų paslaugų sąnaudos 53832,49 

 IŠ VISO: 102647,31 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pagrindinės veiklos  kitos sąnaudos Suma (Eur) 

1. Autorinių sutarčių sąnaudos 38836,93 

2. Socialinio draudimo nuo autorinių sutarčių sąnaudos 3821,77 

3. Pridėtinės vertės mokesčio nuo autorinių sutarčių 

sąnaudos 

3908,10 

 IŠ VISO: 46566,80 

 

 

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. 

 

Įstaigos dirbantiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 1047943,33 EUR darbo 

užmokesčio , ligos pašalpų ir socialinio draudimo sąnaudų: 

 

 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Eur) 

1. Darbo užmokesčio 800866,82 

2. Ligos pašalpų 762,33 

3. Socialinio draudimo sąnaudos  246314,18 

 IŠ VISO: 1047943,33 

 

 

PRIDEDAMA:                 

1.  Finansinės būklės ataskaita. 

2. Grynojo turto pokyčių ataskaita. 

3. Pinigų srautų ataskaita. 

4. Privalomasis bendrasis sąskaitų planas. 

5. Veiklos rezultatų ataskaita. 

6. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos 

straipsniams. 

Pastabos : 

P2.  Informacija pagal segmentus. 

P3.  Nematerialusis turtas. 

P4.  Ilgalaikis materialusis turtas. 
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P8.  Atsargos. 

P9.  Išankstiniai apmokėjimai. 

P10. Gautinos sumos. 

P12. Finansavimo sumos. 

         Finansavimo sumų likučiai. 

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos. 

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. 

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos. 

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. 

P24. Finansinės rizikos valdymas. 

 

 

 

 

 

Vadovas                                                                                           Algimantas Treikauskas 

 

 

 

 

      

 
BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 

Specialistė Rita Kudrevičienė,  
Tel. +370685 35784  el. paštas : rita.kudreviciene@kba.lt     

 

 


