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                                                    AIŠKINAMASIS   RAŠTAS 
                                     2013 metų III ketvirčio finansinės atskaitomybės 
 
                                              I. BENDROJI DALIS 

Kelmės mažasis teatras įmonės kodas 193025454, adresas Laisvės gynėjų a.1, Kelmė 
Programos kodas 3.Valstybės funkcijos 08.02.01.04,  kultūros ir sporto programa. 
Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi. 

Vidutinis teatro darbuotojų skaičius 2013 metų III ketvirčio pabaigai buvo 11. 
       Kelmės mažojo teatro misija – kurti ir perteikti kokybišką profesionalų teatro meną 

mūsų regione. Pagrindiniai Kelmės mažojo teatro tikslai – puoselėti, kurti ir plėtoti profesionalaus 
meno tradicijas, sudaryti sąlygas talentingiems meno kūrėjams dalyvauti Teatro kūrybinėje veikloje 
bei dalyvauti formuojant miesto ir šalies scenos meno kultūros įvaizdį. 

Šiems tikslams pasiekti Kelmės mažasis teatras kuria ir viešai rodo spektaklius, 
teatralizuotas programas, organizuoja Lietuvos ir užsienio teatro meno pristatymą visuomenei.                          
 
                                          II APSKAITOS POLITIKA 
 

Kelmės mažojo teatro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). Finansinės ataskaitos pateiktos litais. Per 
2013 metų III ketvirčius apskaitos politika nesikeitė. Apskaitos politika yra aprašyta 2010 metų 
finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte. 

Teatras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta 
tvarka. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 
principus, metodus ir taisykles. 

Kelmės mažojo teatro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis 
ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  
     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. Taikomi  kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 
palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 
nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 
 

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. 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.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 
jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei 



tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline 
vieno lito verte.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 

 Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją 
vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis 
turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. 
 

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. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina. 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 ne iš viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. 

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.  

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 
materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki 
turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 
(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, kurie yra 
patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 metų gruodžio 17 dienos 
įsakymu Nr. T-456. 
 

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 įkainojimo metodą. 
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.  
 

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.  



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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 
sąnaudos. 

 
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 Kelmės mažasis 

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

Kelmės mažasis teatras kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas 
sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar 
darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis kas 
ketvirtį. 
 

Turto nuvert ėjimas 
 

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.



III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

1. Ilgalaikis turtas 
Per 2013 metų III ketvirčius Kelmės mažojo teatras naujo ilgalaikio turto neįsigijo. Ilgalaikis 
turtas nusidėvėjo už 14348,16 Lt. Teatre vis dar naudojamas visiškai nusidėvėję baldai 
(įsigijimo savikaina 1289 Lt), kompiuteriai (3085 Lt), fakso aparatas (1450 Lt), automobilio 
priekaba (1439 Lt), scenos ir meno priemonės (8000 Lt). Nurašytos visiškai nudėvėtos scenos 
meno priemonės, kurių įsigijimo savikaina buvo 21024 Lt. Kelmės mažasis teatras turi tik 
ilgalaikio materialaus turto, o nematerialaus neturi visai. 

 
2. Trumpalaikis turtas 
Kelmės mažojo teatro išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis 2013 
metų III ketvirčio pabaigai yra 1880,23 Lt (už mašinos draudimą 95,88 Lt, 20,78 Lt už mašinos 
priekabos draudimą, 729 Lt už kompiuterį, ateinančių laikotarpių atostogų sąnaudos 1034,57 
Lt). Negautas 14074,33 Lt finansavimas iš savivaldybės biudžeto darbo užmokesčiui ir 
socialiniam draudimui. Taip pat liko 80,32 Lt neišleistos paramos ir 1982,53 Lt projekto 
„Kostas Ostrauskas „Čičinskas“ (spektaklio sklaida)“ lėšos banke. Visos per 2013 metų III 
ketvirčius įsigytos atsargos (10466,25 Lt (5887,01 Lt prekės transporto išlaikymui)) buvo 
nurašytos. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 14066,76 Lt (9132,63 Lt 
atostogų rezervas, 368,06 sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto, 4566,07 Lt 
programų lėšos). Pirkėjai nesumokėjo už salės nuomą 60 Lt ir atsitiktines paslaugas – 937,34 Lt. 
 
3. Finansavimo sumos 
Kelmės mažojo teatro 2013 metų III ketvirčio finansavimo sumų likutis lygus ilgalaikio 
materialaus turto, nepanaudoto finansavimo iš kitų šaltinių (parama, kuri buvo gauta 2012 
metais (80,32 Lt)),  iš valstybės biudžeto lėšų (1887,38 Lt) ir iš saivaldybės biudžeto (1034,57 
Lt) vertei. Iš savivaldybės buvo gauta 148705,67 Lt kitoms išlaidoms ir 1020 Lt nepinigiam 
turtui įsigyti. Iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos buvo gauta 7000 Lt (2520 kitoms 
išlaidoms, 4480 Lt nepiniginiam turtui įsigyti) projektui „Kostas Ostrauskas „Čičinskas“ 
(spektaklio sklaida)“. Visas per 2013 metų III ketvirčius gautas finansavimas, išskyrus minėtam 
projektui nepanaudotas lėšas (1887,38 Lt) ir atostoginiams iš savivaldybės biudžeto (1034,57 
Lt) buvo panaudotas.  
 
4. Įsipareigojimai 
Per 2013 metų III ketvirčius Kelmės mažasis teatras liko skolingas tiekėjams už ryšių paslaugas 
236,67 Lt, už dyzeliną 311,23 Lt, už prekes 47,90 Lt, už komunalines paslaugas 83,66 Lt, ir 80 
Lt už kitas paslaugas. Nesumokėjo darbuotojams darbo užmokesčio 8165,90 Lt, VMI – 
gyventojų pajamų mokesčio 1318,70 Lt, VSDFV – socialinio  draudimo įmokų 4957,79 Lt 
(39,98 %). Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo nuo jų sąnaudos 2013 metų III 
ketvirčio pabaigai 9132,63 Lt. Taip pat nebuvo sumokėta darbuotojams už nupirktas prekes ir 
paslaugas (35,67 Lt). 
 
Užbalansinės sąskaitos 
Atiduotas naudoti ūkinis inventorius 18156,12 Lt (nurašyta už 33942,88 Lt). 
 
5. Pagrindinės veiklos pajamos 
Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti 15548,16 Lt, kitoms 
išlaidoms 147050,13 Lt (368,06 Lt sukauptos finansavimo pajamos), iš kitų šaltinių 
nepiniginiam turtui įsigyti – 150 Lt, kitoms išlaidoms – 2 Lt, iš valstybės biudžeto nepiniginiam 
turtui įsigyti – 2592,62 Lt, kitoms išlaidoms – 2520 Lt. Uždirbta pajamų už teatro paslaugas 
13953,34 Lt.  
 



6. Pagrindinės veiklos sąnaudos 
Sąnaudos teatro darbuotojų darbo užmokesčiui – 112269,18 Lt (14860,53 Lt atostoginiai), šių 
darbuotojų socialiniam draudimui – 34780,95 Lt (sodra nuo atostoginių 4603,79 Lt), ilgalaikio 
materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 14348,16 Lt, komunalinių paslaugų sąnaudos – 
1282,05 Lt, ryšių paslaugų – 2233,88 Lt. Transporto sąnaudos prekėms (kurui ir kitoms 
prekėms mašinai) 5887,01 Lt, transporto paslaugoms – 377 Lt. Per 2013 metų III ketvirčius 
sunaudota ūkinių medžiagų už 906,97 Lt, atsarginių dalių už 170,50 Lt, kanceliarinių prekių už 
179,64 Lt, kitų medžiagų už 2065,94 Lt, ūkinio inventoriaus už 1256,19 Lt. Kitų paslaugų 
sąnaudos 5459,79 Lt (2520 Lt už garso operatorės ir spektaklio iliustruotojos paslaugas 
projektui „Kostas Ostrauskas „Čičinskas“ (spektaklio sklaida)“, 217,80 Lt apsaugos, 270 Lt 
šiukšlių, 153,60 Lt prenumeratos, 450 Lt stojamasis ir nario mokestis Teatrų vaikams ir 
jaunimui asociacijai ASITEŽAS, 720 Lt kompiuterių priežiūros ir remonto, 252,89 Lt interneto 
svetainės palaikymo mokestis, 170 Lt už varžų matavimo ir tikrinimo darbus, 136,50 Lt už 
bilietų platinimo paslaugą, 69,40 Lt už kopijavimo paslaugas, 130 Lt už skelbimus 
laikraščiuose, visos kitos 369,60 Lt). 
 
 

 
 
Vadovas                                                                                 Algimantas Armonas 
 
Finansininkas                                                                         Marius Pranckus 


