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ATASKAITA 
2019-03-24 

Asociacija ,,Skambėjimas“ 

Pirmininkė 

Ausma Sakalauskaitė 

 



VALDYBOS NARIAI 

 Ausma Sakalauskaitė 

 Daiva Juodagalvienė 

 Gediminas Lietuvininkas 

 Ignas Juodagalvis 

 Jurgita Jasevičienė 

 Rimantė Ramanauskaitė 

 Nerijus Baliūnas 



FINANSININKĖ 

 Agnė Klimaitienė 

 

 



NARYSTĖ: 44 nariai 
7 nauji nariai 
27 nariams sustabdyta  narystė 



ORGANIZACIJOS TIKSLAI 

 sakralinės, profesionaliosios muzikos 

sklaida; 

 kokybiškos kultūrinės pasiūlos ir naujų 

muzikinių tradicijų kūrimas; 

 bendradarbiavimo, savanorystės 

skatinimas; 

 nusikalstamumo ir žalingu įpročiu, fizinio 

bei psichologinio smurto prevencija. 

 



CHORAS 
Prezidentė Daiva Juodagalvienė 

 23 choro koncertai; 

 9 iš jų ne mūsų regione; 

 7 iš jų tarptautiniai; 

 Iš jų 3 užsienyje; 

 Apie 1300 pasiektų klausytojų; 

 11 iš jų - sakralinės muzikos programos 
įvairiose bažnyčiose 

 Didelis džiaugsmas – Choristų tėvų grupė – 
ačiū Jums! 



Projektai 



FINANSAI – PAJAMOS 

 
  Pajamos   

Parama 2% 633,21 

Parama juridinių asmenų 9500,00 

Parama fizinių asmenų 3469,00 

Kalvarijos savivaldybės administracijos 2740,00 

Darbo užmokestis projekte ,,Socialinę atskirtį patiriančių asmenų 

integracija į darbo rinką“ 1562,00 

Nario mokestis 190,00 

Gautos pajamos 250,00 

Kitos finansavimo sumos 660,00 

  Iš viso: 19004,21 

Likutis 2018-01-01 162,51 



FINANSAI - IŠLAIDOS 

Darbuotojų išlaikymo 1561,31 

Ryšių 632,00 

Įsigyta ilgalaikio turto 4000,00 

Kitos veiklos išlaidos 12852,37 

  Iš viso: 19045,68 

  Likutis 2018-12-31 121,04 



ILGALAIKIS TURTAS 

 Informacija apie įsigytą ir perleistą 

ilgalaikį turtą per finansinius metus: 

 Per finansinius metus organizacija įsigijo 

pianiną Yamaha U3 IR choro laiptus 

 



FINANSAI 

 Sąnaudos per finansinius metus, iš jų – 

išlaidos darbo užmokesčiui: 

 Sąnaudos 15935 eur. Darbo užmokesčio 

išlaidų  1561,31. 

 



FINANSAI 

 Sąnaudos valdymo išlaidom: 

 Valdymo išlaidoms – 0 eur. 

 



FINANSAI 
 Duomenys apie vadovą, įstaigos išlaidos vadovo 

darbo užmokesčiui ir kitoms vadovo išmokoms: 

 Asociacijos pirmininkas dirbo visuomeniniais 
pagrindais. 

 Išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo 
užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų 
narių išmokoms: 

 Tokių išlaidų organizacija neturėjo. 

 Išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems 
asmenims: 

 Tokių išlaidų organizacija neturėjo. 

 

 



FINANSAI 

 Ilgalaikio turto likutis 4394 eurų. 

 Pinigų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 121,04 

eurų. 

 2017 m. grynasis veiklos rezultatas nuostolis 

463 eurų. 

 



AČIŪ <3 


