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                                       KELMöS MAŽASIS TEATRAS 
 
                                                    AIŠKINAMASIS   RAŠTAS 
                       2012 metų II ketvirčio  finansin÷s atskaitomyb÷s 
 
                                              I. BENDROJI DALIS 

Kelm÷s mažasis teatras įmon÷s kodas 193025454, adresas Laisv÷s gyn÷jų a.1, Kelm÷ 
Programos kodas 3.Valstyb÷s funkcijos 08.02.01.04,  kultūros ir sporto programa. 
Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi. 

Vidutinis teatro darbuotojų skaičius 2012 metų II ketvirčio buvo 11. 
       Kelm÷s mažojo teatro misija – kurti ir perteikti kokybišką profesionalų teatro meną 

mūsų regione. Pagrindiniai Kelm÷s mažojo teatro tikslai – puosel÷ti, kurti ir pl÷toti profesionalaus 
meno tradicijas, sudaryti sąlygas talentingiems meno kūr÷jams dalyvauti Teatro kūrybin÷je veikloje 
bei dalyvauti formuojant miesto ir šalies scenos meno kultūros įvaizdį. 

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

Kelm÷s mažojo teatro parengtos finansin÷s ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansin÷s atskaitomyb÷s standartus (toliau– VSAFAS). Finansin÷s ataskaitos pateiktos litais. Per 
2012 metus apskaitos politika nesikeit÷. Apskaitos politika yra aprašyta 2010 metų finansin÷s 
atskaitomyb÷s aiškinamajame rašte. 

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

Kelm÷s mažojo teatro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis 
ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  
     Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstyb÷s funkciją; 
2) programą; 
3) l÷šų šaltinį; 
4) valstyb÷s biudžeto išlaidų ir pajamų ekonomin÷s klasifikacijos straipsnį; 

Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 
knygoje. Taikomi  kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 
palyginimo, turinio viršenyb÷s prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 
nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 
 



III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

1. Ilgalaikis turtas 
Per 2012 metų II ketvirčius Kelm÷s mažojo teatras naujo ilgalaikio turto neįsigijo. Ilgalaikis 
turtas nusid÷v÷jo už  9565 Lt. Teatre vis dar naudojamas visiškai nusid÷v÷ję baldai (įsigijimo 
savikaina 1289 Lt), kompiuteriai (3085 Lt), fakso aparatas (1450 Lt), automobilio priekaba 
(1439 Lt), scenos ir meno priemon÷s (29024 Lt). Kelm÷s mažasis teatras turi tik ilgalaikio 
materialaus turto, o nematerialaus neturi visai. 

 
2. Trumpalaikis turtas 
Kelm÷s mažojo teatro išankstinių apmok÷jimų likučiai 2012 metų II ketvirčio pabaigai yra 1655 
Lt (už mašinos draudimą 132 Lt, 28 Lt už mašinos priekabos draudimą, 171 Lt už kelion÷s 
draudimą ir 1324 išmok÷ti į priekį atostoginiai). Kelm÷s mažojo teatro atostogų rezervas 2012 
metų II ketvirčio pabaigai buvo 5359 Lt. Visos per 2012 metų II ketvirčius įsigytos atsargos 
(6085 Lt (3857 Lt prek÷s transporto išlaikymui)) buvo nurašytos. Buvo atiduota naudoti ir iš 
savivaldyb÷s nemokamai 2011 metų pabaigoje gauta knyga (įsigijimo savikaina 35 Lt). 
Sukauptos gautinos sumos iš savivaldyb÷s biudžeto 6208 Lt (849 Lt programų l÷šos, 5359 
atostogų rezervas). 10 Lt buvo nesumok÷ta darbuotojams už nupirktas teatrui prekes ir 
paslaugas, tod÷l gautinų sumų iš atskaitingų asmenų likutis neigiamas ir jis mažina sukauptas 
gautinas sumas finansin÷s būkl÷s ataskaitoje. Taip pat per 2012 metų II ketvirtį nebuvo gauta 
pinigų socialinio draudimo įmokoms 5883 Lt iš savivaldyb÷s biudžeto. 
 
3. Finansavimo sumos 
Kelm÷s mažojo teatro 2012 metų II ketvirčio finansavimo sumų likutis lygus ilgalaikio 
materialaus turto vertei ir nepanaudoto finansavimo darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 
vertei (1324 Lt). Iš savivaldyb÷s buvo gauta 107819 Lt kitoms išlaidoms ir 1108 nepiniginiam 
turtui įsigyti. Visas per 2012 metų II ketvirčius gautas finansavimas buvo panaudotas, išskyrus 
anksčiau min÷tiems atostoginiams. Nemokamai 2011 metais iš savivaldyb÷s gauta knyga buvo 
atiduota naudoti. 
 
4. Įsipareigojimai 
Per 2012 metų II ketvirtį Kelm÷s mažasis teatras liko skolingas tiek÷jams už ryšių paslaugas 
196 Lt, už dyzeliną 1068 Lt, už kitas prekes ir paslaugas transporto išlaikymui 224 Lt, už 
komunalines paslaugas 106 Lt ir 484 L už kitas paslaugas. Nesumok÷jo darbuotojams VSDFV – 
socialinio  draudimo įmokų 5883 Lt (30,98 %). Sukauptos atostoginių sąnaudos 2012 metų II 
ketvirčio pabaigai 5359 Lt. 
 
Užbalansin÷s sąskaitos 
Atiduotas naudoti ūkinis inventorius 44469 Lt. 
 
5. Pagrindin÷s veiklos pajamos 
Finansavimo pajamos iš savivaldyb÷s biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti 10709 Lt, kitoms 
išlaidoms 107902 Lt. Surinkta l÷šų už teatro paslaugas 13295 Lt.  
 
6. Pagrindin÷s veiklos sąnaudos 
Sąnaudos teatro darbuotojų darbo užmokesčiui – 71183 Lt, šių darbuotojų socialiniam 
draudimui – 22052 Lt, sukauptų atostoginių sąnaudos 13215 Lt, ilgalaikio materialaus turto 
nusid÷v÷jimo sąnaudos 9565 Lt, komunalinių paslaugų sąnaudos – 987 Lt, ryšių paslaugų – 
1206 Lt. Transporto sąnaudos prek÷ms (kurui ir kitoms prek÷ms mašinai) 3857 Lt, paslaugoms 
– 1747 Lt. Per 2012 metų II ketvirčius sunaudota ūkinių medžiagų už 692 Lt, atsarginių dalių už 
3 Lt, kanceliarinių prekių už 418 Lt, kitų medžiagų už 648 Lt, ūkinio inventoriaus už 467 Lt. 
Kitų paslaugų sąnaudos 3510 Lt (145 Lt apsaugos, 180 Lt šiukšlių, 154 Lt prenumeratos, 830 Lt 



kompiuterių priežiūros, 968 Lt už dokumentų parengimą, 278 Lt už reklamą, 248 Lt už interneto 
svetainę, 169 Lt už kolon÷l÷s, mikserio remontą ir dažų kaset÷s pildymą, 162 Lt už nuotraukų 
gamybos, kopijavimo ir laminavimo paslaugas, visos kitos 376  Lt). 
 

 
Finansininkas                                                                         Marius Pranckus 


