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KAUNO ŠOKIO TEATRO „AURA“ 

188205874,  M. DAUKŠOS G. 30A, KAUNAS 

 

2013 M. GRUODŽIO 31  D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2014 m  Kovo 14 d. 

Kaunas 

 
1. BENDROJI DALIS 

 

Kauno šokio teatras „Aura“ Kultūros ministerijoje užregistruotas 1999 m. rugpjūčio mėn. 6 

d. Įregistravimo Nr. KĮ-99-184t. Įmonės kodas 188205874, adresas: Lelijų g. 6-1, Kaunas, tel. 22 20 

62, fax. 42 40 89. Pagrindinės veiklos rūšis: Teatro spektaklių pastatymas. 

Teatre yra patvirtinta 19,5 etatų, 2013 m. gruodžio 31 d. dirbo 17 darbuotojų.  

Įstaigai vadovauja  direktorė Birūta Komskienė. 

 Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kauno miesto savivaldybė. 

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

Finasinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis. 

Kontroliuojamų arba  asocijuotų subjektų įstaiga neturi. 

Kauno šokio teatro „Aura“nei restruktūrizavimas, nei veiklos nutraukimas nenumatomas. 

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę Kauno šokio teatro „Aura“  veiklą 

nėra. 

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga neturi. 

 

2. APSKAITOS POLITIKA 

 

Kauno šokio teatro „Aura“ parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau-VSAFAS). Ataskaitų straipsnių, kurie 

neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra. 

Kauno šokio teatras „Aura“ apskaita tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos 

apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: 

– Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais; 

– Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu; 

– Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu; 

– Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas ir kitų apskaitą 

reglamentuojančiais Lietuvos respublikos įstatymais ir teisės aktais. 

Šių aktų nustatyta tvarka Kauno šokio teatras „Aura“ taiko apskaitos politiką, patvirtintą 2010 

m. birželio 2 d. direktorės įsakymu Nr. B-34. Apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai 

ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę ir 
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veiklos rezultatus. Apsakaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir 

apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

Kauno šokio teatras „Aura“, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, 

vadovaujasi principais, kurie nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“: 

1. Subjekto, 

2. Veiklos tęstinumo, 

3. Periodiškumo, 

4. Pastovumo,  

5. Piniginio mato, 

6. Kaupimo, 

7. Palyginimo, 

8. Atsargumo, 

9. Neutralumo, 

10. Turinio viršenybės prieš formą. 

Kauno šokio teatro „Aura“ apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. 

Kauno šokio teatro „Aura“ apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant 

Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą. 

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, 

įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, pajamų ir sąnaudų apskaitos principai, 

įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiuose įstaigos apskaitos 

politikos skyriuose. 

Pajamos Kauno šokio teatre „Aura“ pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu,     t. y. 

apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos 

įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos 

pajamos. 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo 

momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos įgrupes: pagrindinės veiklos 

sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos. 

Nematerialusis turtas Kauno šokio teatro „Aura“ veikloje registruojamas įsigijimo ir 

pasigaminimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris lengvai atskiriamas 

nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimais laikotarpiais iš turto gaus 

ekonominės naudos, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti. 

Amortizacija sakičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą. 

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas, jei šis turtas nebeatitinka turto pripažinimo kriterijų. 
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Ilgalaikis materialusis turtas Kauno šokio teatro „Aura“ apskaitoje registruojamas įsigijimo 

arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė ne mažesnė nei 1000 Lt, įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei 

vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, 

galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu 

disponuoti. 

Kauno šokio teatre „Aura“ 2010 m. kovo 9 d. direktorės įsakymu Nr. B-16 patvirtinti 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai. 

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

Atsargomis laikomas Kauno šokio teatro „Aura“ trumpalaikis turtas, kuri įstaiga per vienerius 

metus sunaudoja paslaugoms teikti. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorius – 

materialusis turtas, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. 

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. 

Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. 

Kauno šokio teatro „Aura“  buhalterinės apskaitos saskaitų planas patvirtintas 2010 m. 

vasario 26 d. direktorės įsakymu Nr. B-14-1. 

2013 m. spalio 31 d. duomenimis atlikta metinė inventorizacija, kurios metu trūkumų bei 

pertekliaus nerasta.     

 

III. PASTABOS 

 

1. Nematerialusis turtas. 

Kauno šokio teatro „Aura“  nematerialiojojo turto apskaitos tvarkos aprašas patvirtintas 2010 

m. birželio 2 d. direktorės įsakymu Nr. B-31. 

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.  

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. 
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Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

 

Eil. 

Nr. 

 

Turto grupės 

Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga  2 

1. Buhalterinė programa „Debetas“ 2 

 

Programinės įrangos likutinė vertė 2013-12-31 – 0,00 Lt. 

 

2. Ilgalaikis materialusis turtas. 

Kauno šokio teatro „Aura“  ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas patvirtintas 

2010 m. birželio 2 d. direktorės įsakymu Nr. B-32. 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ame 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 Lt. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:  

 

Eil. 

Nr. 

 

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimo 

normatyvai 

(metais) 

1 2 3 

 MATERIALUSIS TURTAS 

3. Mašinos ir įrenginiai  

3.1. Kitos mašinos ir įrenginiai 2 

4. Transporto priemonės  

4.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 4 

4.2. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 4 

4.3. Kitos transporto priemonės 3 

5. Baldai ir biuro įranga  

5.1. Baldai 3 

5.2. Kompiuteriai ir jų įranga 3 

5.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 3 
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5.4. Kita biuro įranga 3 

6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

6.1. Scenos meno priemonės 2 

6.2. Muzikos instrumentai 5 

6.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 3 

6.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 1 

6.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1 

 

Ilgalaikio turto likutinė vertė 2013-12-31 – 35.166,07 Lt.  

 

3. Atsargos.  

Kauno šokio teatro „Aura“  ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas patvirtintas 

2010 m. birželio 2 d. direktorės įsakymu Nr. B-33. 

 

4. Gautinos sumos. 

Kauno šokio teatro „Aura“  finansinio turto apskaitos tvarkos aprašas patvirtintas    2010 m. 

birželio 2 d. direktorės įsakymu Nr. B-34. 

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.  

Informaciją apie gautinas sumas sudaro: 

Gautinos sumos – tai gautinos sumos už paslaugas iš pirkėjų  – 4.500,00 Lt. 

Gautinos sumos – tai negrąžintos specialiųjų programų lėšos iš savivaldybės biudžeto – 

17.985,53 Lt; 

Kitos gautinos sumos – tai sukaupti atostoginiai – 50.600,37 Lt. 

 

5. Pinigai. 

Grynų pinigų likutis banko sąskaitose:  

gautos biudžeto lėšos – 0,00 Lt; 

specialiųjų programų lėšos – 0,00 Lt; 

tikslinės paskirties lėšos – 2.458,50 Lt; 

Iš viso: 2.458,50 Lt. 

 

6. Finansavimo sumos. 
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Kauno šokio teatro „Aura“  finansavimo sumų apskaitos tvarkos aprašas patvirtintas 2010 m. 

birželio 2 d. direktorės įsakymu Nr. B-37. 

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. 

Informacija pateikiama lentelės forma, 20 VSAFAS 4-5 priedai. 

Kauno šokio teatras „Aura“ per 2013 m. gavo: 

Biudžetinis finansavimas – 912.837,86 Lt, iš jų: 

biudžeto lėšos – 704.737,86 Lt, 

Specialiųjų programų lėšos – 208.100,00 Lt. 

Panaudota  912.837,86 Lt. 

Biudžetinių lėšų likutis banke: 

2012-12-31 – 0,00 Lt; 2013-12-31 – 0,00 Lt.  

 

Tikslinės paskirties lėšos: 

Kultūros ministerijos lėšos projektams vykdyti – 203.700,00 Lt, iš jų: 

Projektui „Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos regionuose“ – 25.000,00 Lt. 

Projektui „1863“ – 20.000,00 Lt; 

Projektui „Jaunųjų šiuolaikinio šokio šokėjų kvalifikacijos kėlimas“ – 9.000,00 Lt; 

Projektui „Tarptautinis šokio festivalis Aura‘23“ – 100.000,00 Lt; 

Projektui „Šokio desantas“ – 20.000,00 Lt. 

Projektui „Šokis be sienų“ – 14.700,00 Lt. 

Projektui-„Ar aš esu tas, kas aš esu? – būklė Berlynas – 15.000,00 

 

Iš kitų finansavimo šaltinių  – 104011,95 Lt, iš jų:  

UAB „Imlitex“ – 2.000,00 Lt; 

2 % parama – 2.848.60 Lt. 

Kauno dailininkų paramos fondas – 51.792,00 Lt; 

Izraelio ambasada Latvijoje – 3.780,00 Lt – tarptautiniam šokio festivaliui Aura‘22 remti; 

Vengrijos ambasada – 518,00 Lt – tarptautinis šokio festivaliui Aura’22 rengti. 

Jungtinė Karalystė Dance Across Borders– 12.246,45 Lt – projektui 

Lenkijos Fundacja ScenaWspoczesna – 10.358,40 Lt - – tarptautiniam šokio festivaliui Aura‘22 remti 

Italijos Incontri Internazionali di Rovereto – 17.643,81 Lt tarptautiniam šokio festivaliui Aura‘22 

remti 

Korėjos The modern dance promotio – 2.803,67Lt. tarptautiniam šokio festivaliui Aura‘22 remti 

Iš viso gauta tikslinės paskirties lėšų: 307.711,95 Lt.  

Panaudota – 305.253,45 Lt.  
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Likutis banke: 2012-12-31 – 156,85 Lt; 2013-12-31 – 2458,50 Lt. 

 

7. Finansiniai įsipareigojimai. 

Kauno šokio teatro „Aura“  ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašas 

patvirtintas 2010 m. birželio 2 d. direktorės įsakymu Nr. B-36. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau 

šie įsipareigojimai įvertinami:  

ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

Kauno šokio teatras „Aura“  ilgalaikių įsipareigojimų neturi.  

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 2013-12-31: 

sukauptos atostoginių sąnaudos – 39230,18 Lt; 

tiekėjams mokėtinos sumos – 11370,19 Lt. 

 

8. Pajamos. 

Kauno šokio teatro „Aura“  pajamų apskaitos tvarkos aprašas patvirtintas 2010 m. birželio 2 d. 

direktorės įsakymu Nr. B-38. 

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 Įstaiga gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima 

patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

 

9. Sąnaudos. 

Kauno šokio teatro „Aura“  sąnaudų apskaitos tvarkos aprašas patvirtintas 2010 m. birželio 2 

d. direktorės įsakymu Nr. B-39. 

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.  

Įstaiga 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 vieną kartą per metus – gruodžio 

31 d. 
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10. Turto nuvertėjimas. 

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. 

Kauno šokio teatras „Aura“ 2012 m. nuvertėjusio turto neturėjo.  

 

11. Informacija apie segmentus. 

Informacija apie segmentus yra pateikiama lentelės forma.  

 

12. 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. 

 

13. Apskaitos politikos keitimas. 

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos 

finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 

Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, 

finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos 

politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant 

retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, 

todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų 

atsiradimo. 

 

Direktorė                                                                           Birūta Komskienė 

 

Vyr.buhalterė Danutė Mikelaitienė 

Tel. 837 ~ 20 20 62, 861479455  


	Kauno šokio teatras „Aura“  ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

