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I. BENDROJI DALIS 
 

Sutrumpintas aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS standarto 
nuostatas.  
Alytaus miesto teatras (toliau - Teatras) yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 191059358, buveinės 
adresas — Rotušės a.2, Alytuje. 
Teatro steigėja —  Alytaus miesto savivaldybės  taryba. 
Pagrindinė  veikla „Organizuoti profesionalaus scenos meno (spektaklių ir kitų literatūros, meno 
programų) kūrimą ir jų viešą atlikimą“. 

Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą 
banke, sudarantis ir teikiantis atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 
ataskaitų rinkinius.  

       Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga 
neturi.  

Įstaigos darbuotojų skaičius 2016 m. kovo 31 d. – 39 žmonės. Finansinės ataskaitos 
teikiamos už 2016 m. 3 mėnesius. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos 
Respublikos piniginiais vienetais – eurais. Svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų  paveikti 
įstaigos tolesnę veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra. 

 
II. APSKAITOS POLITIKA 

 
2016 m. teatras, tvarkydamas apskaitą vadovaujasi apskaitos politika, kuri aprašyta  

2015 m. gruodžio 31 d. teatro direktorės įsakymu Nr. V- 96 patvirtintame Alytaus miesto teatro 
Apskaitos vadove. Skirtumų finansinėse ataskaitose dėl naujos apskaitos politikos taikymo 
nesusidarė.  

Alytaus miesto teatro finansinės ataskaitos parengtos pagal finansinių ataskaitų 
parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir  finansinės 
atskaitomybės standartus ( toliau – VSAFAS ). 

Teatro apskaitos politika, parengta vadovaujantis VSAFAS ir pavyzdiniu biudžetinių įstaigų 
apskaitos vadovu. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, 
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, 
kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.  



Sudarydama finansines ataskaitas įstaiga vadovaujasi sąskaitų planu, kuris yra parengtas pagal 
pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą.  

Sąskaitų planas apima privalomojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius  požymius, 
taip pat registravimo sąskaitas ir kitus požymius. 

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 
- valstybės funkciją, 
- programą, priemonę, projektą, 
- lėšų šaltinį, 
- biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį, 
- kitą informaciją. 

 
 

                  III. PASTABOS 

                                                   Finansinės būklės ataskaitos   

                      1. A.I. Nematerialusis turtas. Likutinė nematerialaus turto vertė - 196 eur. Nebaigtų 
projektų savikaina – 6702 eur. 
                      2. A.II. Ilgalaikis materialusis turtas. Per 3 mėn. ilgalaikio materialiojo turto gauta už 
900 eurų iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos pagal priėmimo perdavimo aktą naudoti ir 
disponuoti juo patikėjimo teise. 
                      3. C.I. Atsargos. Atsargų likutis laikotarpio pabaigai 2851 eur.,  tai medžiagos 
spektaklių pastatymui – 2771 eur., kitos medžiagos eksploatacijai - 80 eur. 
                      4. C.II. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinis apmokėjimas už paslaugas 64 eur. 

                      5.C.III. Per vienerius metus gautinos sumos. Sukauptos gautinos sumos – 35365 eur. 
(22719 eur. darbo užmokesčio ir soc draudimo įmokos, kreditinis įsiskolinimas - 5519 eur ir 24801 
eur. atostoginių kaupiniai), gautinos sumos už patalpų nuomą ir paslaugas - 5484 eur., 14690 eur. 
gautinos pervestos biudžetui lėšos ir gautinos sumos iš nuomininkų už komunalines paslaugas – 
3562 eur.                

                      6.C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Grynieji pinigai kasoje – 222 eur., paramos lėšos 
sąskaitoje  – 5350 eur., projektinių lėšų likutis sąskaitoje – 5048 eur. ( atsiskaitymams už prekes ir 
paslaugas spektaklio „Tyli naktis“ sukūrimui ), kitos lėšos sąskaitoje (atsiskaitymams su trečiaisiais 
asmenimis už jų parduotus bilietus) – 766 eurai.  

                      7.D. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-tą VSAFAS 
standartą  per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 4 priede. 

                      8.E. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos – 
15793 eur. ir sukauptas mokėtinas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 22719 eur., 
atostoginių kaupiniai – 24801 eur., kitos pervestinos sumos – 766 eur. ( Nacionalinis bilietų 
platintojas už bilietus, parduotus per sistemą bilietai.lt ). 
                      9.F. Grynasis turtas. Grynasis turtas - 45199 eur. (iš veiklos pajamų įmokų ilgalaikio 
materialiojo turto likutinė vertė 24158 eur. + atsargų likutis 2851 eur. + negauta iš savivaldybės biudžeto 
pervestos įstaigos veiklos pajamų įmokos  14690 eur.. + skola pirkėjų už turto naudojimą ir suteiktas 
paslaugas  5484 eur. + išankstinis apmokėjimas 64 eur. + pinigų likutis kasoje 222 eur.,+ pinigų likutis 
banko sąskaitose – 11164 eur.- skola tiekėjams už suteiktas paslaugas - 13434 eur., išskyrus skolas 
finansuojamas iš savivaldybės biudžeto). 
 

                                                            Veiklos rezultatų ataskaita 
 

                     10.A.I. Finansavimo pajamos. Šį straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš 
valstybės biudžeto pajamos 43803 eur.,  panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto 



pajamos 110898 eur., panaudotų finansavimo sumų iš ES pajamos 444 eur., panaudotų finansavimo 
sumų iš kitų finansavimo šaltinių pajamos 836 eur. 
                     11.A.III. Pagrindinės veiklos pajamos.  Uždirbtos pajamos iš viso 24292 eur, iš jų už 
patalpų nuomą – 10320 eur, iš spektaklių rodymo, edukacinių ir kitų renginių organizavimo  – 
13972 eur. 
                     10. B. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Sąnaudos sugrupuotos pagal pobūdį 
vadovaujantis 11-ojo VSAFAS standarto „Sąnaudos“ nuostatomis ir detalizuotos veiklos rezultatų 
ataskaitoje. 
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