
Atlyginimo SURINKIMAS Eurais

Pajamos už kolektyviai administruojamų gretutinių teisių 

naudojimą foninės muzikos tikslais (su PVM ir be kitų 

gautų pajamų ) 52451,22

Susigrąžinta skolų iki 2020 m. gruodžio 31 d. už kolektyviai 

adminstruojamų teisių naudojimą foninės muzikos tikslais 4180,92

Skolos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos už kolektyviai 

adminstruojamų teisių naudojimą foninės muzikos tikslais -4078,76

Viso 2020 m. GRETA  surinko 52553,38

1.Gretai adminstravimo sąnaudoms skirta25% nuo gautų 

pajamų už kolektyvinai admninistruojamų gretutinių 

teisių naudojimą, tačiau panaudota buvo ne visa SUMA 10762,9

2.Administravimo sąnaudos: 7756,45

2.1.Priskaičiuotas darbo užmokestis 5040,32

2.2.Priskaičiuotas sodr.mokesčiai 88,37

2.3.Priskaičiuota atostoginių kaupiniai 598

2,4.Priskaičiuotas autorinis atlyginimas ir GPM 0

2.4.Suteiktos paslaugos :

2.4.1.Buhalterinės paslaugos 472,83

2.4.2.Banko paslaugos 88,47

2.4.3.Prezentacinės ir kt.išlaidos 1468,46

Likutis nepanaudotos administravimo 

sąnaudoms skirtos sumos grąžinimas 

paskirstymui 3006,45

Teisių turėtojams mokėtinos sumos:

2020 metų Gretutinių teisių asociacijos  "GRETA" metinės skaidrumo ataskaitos finansinė ataskaita



1. Teisių turėtojams už gretutinių teisių 

(fonogramos gamintojų) naudojimą viso 

paskirstyta (atskaičiavus administravimo kaštus) 41477,81

2. Teisių turėtojams už gretutinių teisių 

(fonogramos gamintojų) naudojimą viso išmokėta 42467,84

3. Teisių turėtojams paskirstymas ir išmokėjimas  

atliekmas per mėnesį nuo pajamų gavimo 

(vidutinė per mėnesį išmokama suma su PVM) 3539,00

4. Nepanaudotos administravimo sąnaudoms 

skirtos sumos galutinis likutis grąžinimas 

paskirstymui įvyko iki 2020.12.31 3313,39

5. Negautos pajamos už kolektyviai 

administruojamų gretutinių teisių naudojimą - 

susidariusios skolos dėl Naudotojų blogos 

finansinės padėties 4078,76

6. Visos teisių turėtojams už gretutinių teisių  

(fonogramos gamintojų) naudojimą paskirstymui 

priskirtos bet neiišmokėtos sumos 2020.12.31 

(perspaskirstymui skirta suma -4078,76 eurai, 

įsiskolinimų padengimas 4078,76

7. teisių turėtojams išmokėta suma yra didesnė 

nei paskirstyta, kadangi, buvo atgautos skolos 

susidariusios iki 2019 m., o išmokėtos 2020 

metais 990,03

VISO PASKIRSTYMUI 2016 metais surinkta 31493,74

VISO PASKIRSTYMUI 2017 metais surinkta 41178,66

VISO PASKIRSTYMUI 2018 metais surinkta 38056,25

VISO PASKIRSTYMUI 2019 metais surinkta 38586,71

VISO PASKIRSTYMUI 2020 metais surinkta 41477,81

Parengė buhalterė Danguolė Butkuvienė

Patvirtinta GRETA Visuotinio narių susirinkime 



Pateikė GRETA direktorė Vaiva Stabingė
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