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(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 21 d. Nr.

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Šiaulių miesto kultūros centras Laiptų galerija 

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190541679, Žemaitės g.83, Šiauliai. Įregistruota 1994 10 13 Lietuvos Respublikos asmenų registre, paž. Nr.065558

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 122,480.90 110,817.73

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 120,567.43 107,292.73

(data)

Eil. 

Nr.
Straipsniai

Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 

ataskaitinis 

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 6,088.09 3,379.08

I.1. Iš valstybės biudžeto 5,167.38 2,694.08

I.2. Iš savivaldybių biudžetų 109,311.96 101,219.57

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1,913.47 3,525.00

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 1,913.47 3,525.00

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 1,055.07 1,081.16

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 5,201.61 4,408.25

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 122,445.91 108,477.58

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 95,183.82 87,332.61

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 144.01

IV. KOMANDIRUOČIŲ

V. TRANSPORTO 579.16

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI. NUOMOS

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 2,485.04 2,067.46

XIV. KITOS

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 34.99 2,340.15

XII. FINANSAVIMO

XIII. KITŲ PASLAUGŲ 17,797.20 13,588.10

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS

G. PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO 

ĮTAKĄ

34.99 2,340.15

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 

TAISYMO ĮTAKA

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 34.99 2,340.15
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II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio Stanislava Vaičiulienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Direktorė Janina Ališauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos 

vadovas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

 2 iš 2
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2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos 

Šiaulių miesto kultūros centras Laiptų galerija 

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(data)

Eil. 

Nr.
Straipsniai

Paskutinė 

ataskaitinio 

Paskutinė 

praėjusio 

190541679, Žemaitės g.83, Šiauliai. Įregistruota 1994 10 13 Lietuvos Respublikos asmenų registre, paž. Nr.065558

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 21 d. Nr.

I.1      Plėtros darbai

I.2      Programinė įranga ir jos licencijos 32.30

A. ILGALAIKIS TURTAS 107,678.84 108,454.06

I. Nematerialusis turtas 32.30

I.5      Prestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtas 107,678.84 108,421.76

I.3      Kitas nematerialusis turtas

I.4      Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

II.3      Infrastruktūros ir kiti statiniai 1,653.41 1,727.39

II.4      Nekilnojamosios kultūros vertybės 79,700.00 79,700.00

II.1      Žemė

II.2      Pastatai 24,024.71 24,892.97

II.7      Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8      Baldai ir biuro įranga

II.5      Mašinos ir įrenginiai 351.31 395.17

II.6      Transporto priemonės

III. Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

II.9      Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1,949.41 1,706.23

II.10      Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

I. Atsargos

I.1      Strateginės ir neliečiamos atsargos

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 69,395.65 29,144.74

I.4      Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5      Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

I.2      Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

I.3      Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

III.1      Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2      Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

II. Išankstiniai apmokėjimai 382.43 358.09

III. Per vienus metus gautinos sumos 24,452.09 22,755.44

III.5      Sukauptos gautinos sumos 24,021.39 22,724.50

III.6      Kitos gautinos sumos 430.70 30.94

III.3      Gautinos finansavimo sumos

III.4      Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

IV. Trumpalaikės investicijos

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 44,561.13 6,031.21
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IŠ VISO TURTO: 177,074.49 137,598.80

D. FINANSAVIMO SUMOS 148,892.36 112,618.57

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

IV. Iš kitų šaltinių 2,977.58 5,065.67

I. Iš valstybės biudžeto 14,580.86 395.17

II. Iš savivaldybės biudžeto 131,333.92 107,157.73

I.1      Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2      Ilgalaikiai atidėjiniai 6,658.93 6,658.93

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 25,922.35 22,755.44

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 6,679.63 6,679.63

II.1      Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II.2      Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

I.3      Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 20.70 20.70

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 19,242.72 16,075.81

II.5      Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

II.6      Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

II.3      Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4      Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.7      Mokėtinos socialinės išmokos

II.8      Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.6.1           Grąžintinos finansavimo sumos

II.6.2           Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.11      Sukauptos mokėtinos sumos 16,053.29 16,053.29

II.12      Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

II.9      Tiekėjams mokėtinos sumos 3,189.43 22.52

II.10      Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

II. Rezervai

II.1      Tikrosios vertės rezervas

F. GRYNASIS TURTAS 2,259.78 2,224.79

I. Dalininkų kapitalas

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 2,259.78 2,224.79

IV.1      Einamųjų metų perviršis ar deficitas 34.99

II.2      Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 

MAŽUMOS DALIES:
177,074.49 137,598.80

Direktorė Janina Ališauskienė

IV.2      Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 2,224.79 2,224.79

G. MAŽUMOS DALIS

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos 

vadovas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio Stanislava Vaičiulienė

 2 iš 2
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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS „LAIPTŲ GALERIJA“

2021 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. liepos 21 d.

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ 
biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190541679. Buveinės adresas – Žemaitės 
g. 83 Šiauliai.

Šiaulių miesto kultūros centro Laiptų galerija pagrindinė vykdoma veikla – organizuoti 
profesionaliojo meno sklaidą, puoselėti, kurti ir plėtoti etninę kultūrą ir mėgėjų meną, rengti menines 
programas, plėtoti švenčiamąją (edukacinę) ir programinę veiklą, pristatyti miesto menininkų ir mėgėjų 
meno kolektyvų veiklą šalyje ir užsienyje. 

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei sąskaitą banke. Sudaro ir teikia 
atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

2021 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 17 darbuotojų.
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. birželio 30 d. 

duomenimis.
Šiaulių miesto kultūros centras Laiptų galerija filialų ir struktūrinių padalinių neturi.
Įstaiga finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma remiantis apskaitos vadovu ir apskaitos tvarkos aprašu 
patvirtintu 2019 m. birželio 25 d. Švietimo centro direktoriaus įsakymu V-35. 

Sąskaitų planas, parengtas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas 2020 
m. balandžio 1 d. Švietimo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-13.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos pagal 2021 metų birželio 30 d. duomenis sumų paaiškinimas:

1. Nematerialusis turtas
Įstaigoje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis ilgalaikis turtas, kurio likutinė vertė 

yra 0,00 €, tai programinės įrangos paketai. 
Per 2021 metų II ketvirtį kultūros centro Laiptų galerija nematerialiojo turto neįsigijo.



2. Ilgalaikis materialusis turtas

2021 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo 
savikaina yra 247644,32 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 139 965,48 Eur, likutinė vertė 107 678,84 Eur. 
Kurį sudaro pastatai – 24 024,71 Eur, infrastruktūra ir kiti statiniai – 1653,41 Eur, nekilnojamosios 
kultūros vertybės – 79 700,00 Eur, mašinos ir įrengimai – 351,31 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 
– 1 949,41 Eur.

Įstaigoje yra materialiojo ilgalaikio turto, kuris yra visisškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas 
veikloje, tai rojalis, garso kolonėlė, projektorius, ragų kompletas, fotoaparatas, paveikslas, 2 smuikai.

3. Trumpalaikis turtas
2021 m. birželio 30 d. kultūros centro Laiptų galerija trumpalaikį turtą sudaro išankstiniai 

apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai banko sąskaitose.
Išankstiniai apmokėjimai – 382,43 Eur.
Per vienerius metus gautinų sumų likutis 24 452,09 Eur, kurį sudaro kreditoriniai įsiskolinimai, 

atostoginių kaupiniai ir kiti ilgalaikiai atidėjiniai.
Pinigų likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitose yra 44 561,13 Eur, kurį sudaro: 166,51 Eur - 

savivaldybės biudžeto lėšų likutis sąskaitoje, spec. programų lėšų likutis sąskaitoje – 0,50 Eur, 3,84 Eur 
–  įnašų likutis nepervestas į Finansų skyrių, 40 185,92 Eur  - projektų lėšos, 3279,72 Eur  – paramos 
lėšos, 924,64 Eur - kt. pajamos iš biudžetinių įstaigų.

4. Finansavimo sumos
Finansavimo sumų likutį 2021 m. birželio 30 d. 148 892,36 Eur sudaro:
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 14 580,86 Eur. 
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 131 333,92 Eur. 
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 2 977,58 Eur.

5. Ilgalaikiai įsipareigojimai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai – 6679,63 Eur.

6. Trumpalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikės mokėtinos sumos – 19 242,72 Eur, kuriuos sudaro tiekėjams mokėtinos sumos – 

3 189,43 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos – 16 053,29 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis sumų paaiškinimas:

 
7. Pagrindinės veiklos pajamos
Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pagrindinės veiklos pajamas sudaro: finansavimo 

pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos.
Finansavimo pajamas sudaro 120 567,43 Eur – tai 5 167,38 Eur iš valstybės biudžeto, 109 311,96 

Eur iš savivaldybės biudžeto, 6 088,09 Eur iš kitų finansavimo šaltinių.
Pagrindinės veiklos kitas pajamas 1 913,47 Eur.



8. Pagrindinės veiklos sąnaudos
Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ per 2021 m. II ketvirtį patirtos sąnaudos sudaro 

122 445,91 Eur  Iš jų: 
95 183,82 Eur - darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos;
1 055,07 Eur – nusidėvėjimo sąnaudos;
5 201,61 Eur – komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos;
579,16 Eur – transporto sąnaudos;
144,01 Eur – paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos;
2 485,04 Eur – sunaudotų atsargų sąnaudos;
17 797,20 Eur – kitų paslaugų sąnaudos.

9. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas
Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pagrindinės veiklos perviršis 2021 m. birželio 30 

d. yra 34,99 Eur.

Direktorė                                                                   Janina Ališauskienė

Švietimo centro centralizuotos buhalterinės
apskaitos padalinio vyr. buhalterė                                                                Stanislava Vaičiulienė

Parengė:
Švietimo centro centralizuotos buhalterinės
Apskaitos padalinio buhalterė
Vaida Bytautienė


