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1. Balansas (2 psl.)
2. Veiklos rezultatų ataskaita (1 psl.)
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l.e.p. direktorė

Monika Inčerytė

VŠĮ kino teatras "Romuva"
(ūkio subjekto pavadinimas)

132082597, Laisvės al.54, Kaunas
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS
PAGAL 2015 M.KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS
___2015-04-10__ Nr. _____
(data)
(Eurais)

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.

NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas
FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

B.

1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
IV.

TRUMPALAIKIS TURTAS

TURTAS, IŠ VISO

Pastabų
Nr.
1

Ataskaitinis
laikotarpis

-

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

177273

-

-

-

177273
176368

905
-

-

2

1261

3986

61

98
98

61
1200
1200
-

1117
983
134
-

2771

1261

181259

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastabų
Nr.

(13855)

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.
II.
III.
IV.
1.
1.1
2.

KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI
VEIKLOS REZULTATAS
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
Veiklos rezultatų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostolis)
Ankstesnių metų veiklos rezultatas
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D.

FINANSAVIMAS
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1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Dotacija
Tiksliniai įnašai
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
Kiti tiksliniai įnašai
Nario mokesčiai
Kitas finansavimas

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

___Vyr.buhalterė_____________
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens

pareigų pavadinimas)

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

135399

168227

168227

2114
(184196)
29678
(178932)
(34942)

2114
(34942)
33531

11778

15053

(68473)

-

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO
___L.e.p.direktorė________________

Ataskaitinis
laikotarpis

_____________
(parašas)

_____________
(parašas)
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-

11778

15053

3338

30807

-

4988

3338

4988
25819

619
58
2661

13335
225
3922
8337

1261

181259

___Monika Inčerytė______________
(vardas ir pavardė)

______Asta Pakėnienė______________
(vardas ir pavardė)

VŠĮ kino teatras "Romuva"
(ūkio subjekto pavadinimas)

132082597, Laisvės al.54, Kaunas
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS
_____2015-04-10________ Nr. ________
(data)
(Eurais)
Eil.
Nr.
I.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
III.
IV.
V.

Pastabų
Nr.

Straipsniai

PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

____l.e.p.direktorė_______________
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

____Vyr.buhalterė________________
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens

pareigų pavadinimas)

6

7

______________

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

65248
24648
33387
30000
3387
7213
35570
14187

17752
12690
5062

21383

19699

11480
60
6782
158
30

10357
60
8405
206
136

2873

535

29678

(6767)

29678

(6767)

5062
24519
4820

__Monika Inčerytė___

(parašas)

(vardas ir pavardė)

_____________

______Asta Pakėnienė________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VŠĮ KINO TEATRAS „ROMUVA“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2015 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų

1. BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga kino teatras „Romuva“ (toliau Įstaiga) 2013 m. birželio mėn. 05 d. pertvarkyta iš UAB
kino teatras „Romuva“. Įstaiga registruota 1995 m gruodžio 22 d., reorganizavus valstybinį kino teatrą
“Romuva“.
Įstaigos veiklos tikslai – tenkinti viešąjį interesą vykdant kultūrinę ir kitokią visuomenei naudingą veiklą.
Įstaigos kodas – 132082597, buveinės adresas - Laisvės al. 54, Kaunas.
Įstaiga filialų, atstovybių bei dukterinių, asocijuotų įmonių neturi.
Veikla vykdoma :
Laisvės al. 54, Kaunas.
VšĮ kino teatras „Romuva“ veikla - kūrybinė, meninė, pramogų organizavimo veikla bei nuosavo
nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas.
Įstaigos lėšų šaltiniai yra tikslinis savivaldybės finansavimas VšĮ kino teatras „Romuva“ programai vykdyti,
juridinių bei fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti, gautos pajamos už
teikiamas paslaugas, tenkinant viešąjį interesą ir ūkinės komercinės veiklos pajamos bei kitos teisėtai gautos
lėšos.
Darbuotojų skaičius:
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirba 10 darbuotojų, iš jų 1 darbuotoja tikslinėse atostogose. 2014 m.
gruodžio mėn. 31 d. dirbo 9 darbuotojai. Visi darbuotojai įstaigoje dirba nepilnu darbo krūviu.
Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. vasario mėn. 12 d. sprendimu Nr. T-52 „Dėl VšĮ kino teatro
„Romuva“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą“ nuo 2015 m. balandžio mėn. 01 d. nusprendė pertvarkyti VšĮ kino
teatrą „Romuva“ į savivaldybės biudžetinę įstaigą Kauno kino centras „Romuva“.
2015 m. kovo mėn. 31 d. VšĮ kino teatras „Romuva“ perduoda Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn visą
priklausantį ilgalaikį bei trumpalaikį turtą.

2. APSKAITOS POLITIKA
VŠĮ kino teatras „Romuva“ finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje buhalterinę
apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, Verslo apskaitos standartais, LR Buhalterinės apskaitos įstatymu bei
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio mėn. 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintomis „Pelno
nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės
sudarymo ir pateikimo taisyklėmis“ ir šio įsakymo 2012 m. lapkričio mėn. 05 d. Nr. 1K-371 pakeitimu.
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2013 m. birželio mėn. 05 d. keitėsi Įstaigos teisinis statusas iš UAB kino teatras „Romuva“ į VŠĮ kino teatras
„Romuva“, o rengiant finansines ataskaitas buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą - t.y. numatoma, kad
artimiausioje ateityje Įstaiga tęs savo veiklą.
Finansiniai VŠĮ kino teatras „Romuva“ metai sutampa su kalendoriniais metais.
Tarpinė finansinė atskaitomybė sudaryta Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurais.

Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas VŠĮ kino teatras „Romuva“ pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto
apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:
pagrįstai tikėtina, kad VŠĮ kino teatras „Romuva“ ateityje iš turto gaus
ekonominės naudos;
turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir
atskirta nuo kito turto vertės;
VŠĮ kino teatras „Romuva“ gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba
apriboti teisę juo naudotis kitiems.
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo
atstatymą.
Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.
VŠĮ kino teatras „Romuva“ nematerialiojo turto amortizacijai nustatyta tokia likvidacinė vertė ir toks
naudingo tarnavimo laikas:
Tarnavimo laikas

Likvidacinė vertė

Patentai, licencijos

3

0,29 Eur

Programinė įranga

3

0,29 Eur

Kitas nematerialusis turtas

4

0,29 Eur

Grupė

Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos,
sąnaudoms, jei jos nepriskiriamos teikiamų paslaugų savikainai.
Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos
sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos, išskyrus atvejus, kai šios išlaidos gali būti
patikimai įvertintos, priskirtos konkrečiam turtui ir įmonė gali patikimai nustatyti, kad jos leis ateityje gauti iš to
turto didesnę ekonominę naudą. Jei šios sąlygos įvykdomos, išlaidų suma didinama nematerialiojo turto įsigijimo
(pasigaminimo) savikaina.
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Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos
pripažinimo kriterijus:
VŠĮ kino teatras „Romuva“ ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
VŠĮ kino teatras „Romuva“ pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos
būsimaisiais laikotarpiais;
VŠĮ kino teatras „Romuva“ gali patikimai nustatyti turto įsigijimo
(pasigaminimo) savikainą;
turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią
ilgalaikio materialiojo turto savikainą, įmonės nusistatytą kiekvienai turto
grupei;
VŠĮ kino teatras „Romuva“ yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju
turtu.
VŠĮ kino teatras „Romuva“ ilgalaikio materialiojo turto grupės yra:
Kino teatras “Romuva” pastatas;
Mašinos ir įrengimai;
Transporto priemonės;
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai;
Kitas materialusis turtas.
VŠĮ kino teatras „Romuva“ kiekvienos turto grupės minimali įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra:
Grupė

Minimali vertė

Romuvos kino teatro pastatas

Netaikoma

Mašinos ir įrengimai

289,62 Eur

Transporto priemonės

289,62 Eur

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

289,62 Eur

Kitas materialusis turtas

289,62 Eur

VŠĮ kino teatras „Romuva“ ilgalaikis materialusis turtas įsigijus ar pasigaminus registruojamas apskaitoje
įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Įsigijimo savikaina apskaičiuojama prie už tą turtą mokėtinos ar sumokėtos
pinigų sumos pridedant tiesiogines su įsigijimu susijusias išlaidas. Taikant įsigijimo savikainos būdą, ilgalaikis
turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina,
atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą. VŠĮ kino teatras
„Romuva“ ilgalaikio materialiojo turto vertė mažinama tada, kai balansinė turto vertė tampa reikšmingai didesnė
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už jo atsiperkamąją vertę. Nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo turi būti pripažįstamas veiklos sąnaudomis
pelno (nuostolių) ataskaitoje nedelsiant.
Įstaigoje nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) ilgalaikio materialiojo turto
nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas
pradėtas eksploatuoti. Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, išskyrus
atvejus, kai nusidėvėjimo sąnaudos įtraukiamas į kito turto pasigaminimo savikainą.
VŠĮ kino teatras „Romuva“ materialiojo turto amortizacijai nustatyta tokia likvidacinė vertė ir toks
naudingo tarnavimo laikas:

Tarnavimo laikas
metai

Likvidacinė vertė

Romuvos kino teatro pastatas

90

176368,45 Eur

Mašinos ir įrengimai

5

0,29 Eur

Transporto priemonės

4 - 10

0,29 Eur

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

3-6

0,29 Eur

4

0,29 Eur

Grupė

Kitas materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo
patirtos, veiklos sąnaudoms.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų
darbų suteikiamo rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų
turto savybių ar nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio
sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais didinama turto vertė.
Kai VŠĮ kino teatras „Romuva“ apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo
ilgalaikiam materialiajam turtui požymių, arba jis yra perleidžiamas, šis turtas nurašomas. Ilgalaikio materialaus
turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu.

Atsargos
Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Įsigijimo metu atsargos
apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo)
savikaina. Atsargų, kurios įsigijus perduodamos naudoti, vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Kuras į
sąnaudas nurašomas pagal įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas kuro sunaudojimo normas, atsižvelgiant į
nuvažiuotus atstumus, kurie nurodyti kelionės lapuose.
Apskaičiuojant veikloje sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, VŠĮ kino teatras „Romuva“ taikomi šie
atsargų įkainojimo būdai:
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Grupė
Pirktos prekės, skirtos perparduoti

Būdas
FIFO

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai

FIFO

Kuras

FIFO

Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte, balanse parodomos atėmus
abejotinas skolas. Abejotinos skolos nustatomos peržiūrint ir atskirai įvertinant kiekvieną gautiną sumą.

Dalininkų įnašai
Dalininkų įnašai sudaro 168227 Eur.
Nuo 2014 m. gruodžio mėn. 09 d. Kauno miesto savivaldybės administracija yra vienintelė VšĮ kino
teatras „Romuva“ dalininkė.

Finansavimas
Įstaigos finansavimo būdai gali būti: dotacijos ir tiksliniai įnašai. Dotacijos įtraukiamos į apskaitą gavus
neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse,
kai ji atitinka šiuos požymius:
Gauto turto naudojimo tikslas atitinka ūkio subjekto įstatuose nustatytus
tikslus;
Ūkio subjektas neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš
programai skirtų pinigų.
Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas
ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. Ūkio
subjektas kaupia informaciją apie dotacijos davėjus, gauto turto grupes.
Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų bei kitų institucijų parama
konkrečių projektų daliniam finansavimui. Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie atitinka
šiuos požymius:
Įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka
teikiamos paramos sąlygas;
Yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai gauti.
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Jeigu tiksliniai įnašai atitinka nustatytus kriterijus, jie registruojami apskaitoje kaip gautini. Jeigu tiksliniai
įnašai neatitinka pripažinimo kriterijų, apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai.
Tikslinių įnašų pavyzdžiai gali būti gauta parama išlaidų sąmatoje numatytiems tikslams įgyvendinti, parama
renginiui ar festivaliui organizuoti ir kt.

Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek per ataskaitinį

laikotarpį kompensuota sąnaudų numatytiems tikslams įgyvendinti. Paslaugomis arba savanorių darbu gauta
parama finansavimu nepripažįstama.

Įsipareigojimai
Įsipareigojimai pripažįstami VŠĮ kino teatras „Romuva“ apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė
įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu
nepripažįstami. Įsipareigojimai įvertinami savikaina.

Pajamos
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos
uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos pripažįstamos tik pardavus prekes ar suteikus paslaugas.
Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už prekes ar suteiktas paslaugas, apskaitoje rodomi kaip ūkio subjekto
įsipareigojimų pirkėjams didėjimas.
Pagrindines veiklos pardavimo pajamas sudaro pajamos iš filmų demonstravimo, edukacinės veiklos, salės
nuomos, renginių organizavimo, koncertų, spektaklių organizavimo.
Finansavimo pajamos – gautų ar gautinų finansavimo sumų dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį
turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

Sąnaudos
Sąnaudos VŠĮ kino teatras „Romuva“ pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų
išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ar ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per
ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.
Sąnaudos yra skirstomos į veiklos sąnaudas ir kitas sąnaudas. Prie veiklos sąnaudų priskiriamos
pardavimų, darbo apmokėjimo,

nusidėvėjimo (amortizacijos), patalpų išlaikymo, transporto, ryšių, veiklos

sąnaudų kompensavimas ir kitos veiklos sąnaudos. Kompensuojamos sąnaudos - tai klientų su nuoma susijusių
eksploatacijos išlaidų (elektra, vanduo) kompensavimas.
Prie kitų sąnaudų priskiriami ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo nuostoliai, valiutos kurso
neigiama įtaka, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios mokėti palūkanos, baudos ir delspinigiai ir sąnaudos,
nesusijusios su tipine ūkine subjekto veikla.
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3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1 Ilgalaikis materialusis turtas
Likutinė
vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje,
Eur

Ilgalaikis turtas

Kino teatras "Romuva"
pastatas

Įsigyta
ilgalaikio
turto per
ataskaitinį
laikotarpį,
Eur

Likutinė
Nusidėvėjimas
vertė
Perduodamo
per ataskaitinį
ataskaitinio
turto vertė,
laikotarpį,
laikotarpio
Eur
Eur
pabaigoje,
Eur

176368

Baldai

176368

0

Baro baldai

0

905

viso

177273

0

0

60

845

0

60

177213

0

2 Trumpalaikis turtas:
Trumpalaikis turtas
1. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje,
(Eur)
98

130

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje,
(Eur)
61

130

0

Perduodamo turto
vertė, Eur

IR

NEBAIGTOS

VYKDYTI

SUTARTIS
Bilietai

98

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

0

61

1117

1200

Pirkėjų įsiskolinimas

3146

3363

Abejotinos skolos (-)

-2163

-2163

Kitos gautinos sumos

134

0

2. PER VIENERIUS METUS
GAUTINOS SUMOS

3.PINIGAI

IR

PINIGŲ

2771

1589

0

2049

1589

0

722

0

0

3986

1719

1261

EKVIVALENTAI
Bankas
Pinigai kelyje
Trumpalaikis turtas viso:
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3 Veiklos rezultatas
Veiklos rezultatas
VEIKLOS REZULTATAS

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje,
(Eur)
(34942)

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje,
(Eur)
(184196)

33531

29678

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
Veiklos

rezultatų

ataskaitoje

(178932)

nepripažintas pelnas (nuostolis)
Ankstesnių metų veiklos rezultatas

(68473)

(34942)

Veiklos rezultatų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostolis) – tai nuostolis, susidaręs dėl turto perdavimo Kauno
miesto savivaldybės nuosavybėn 2015 m. kovo mėn. 31 d. Žemiau pateikiamas perduodamo turto sąrašas:

Suma,

Turto pavadinimas

(Eur)

Romuvos kino teatro pastatas

176368

Kitas materialus turtas, iš jų:

845

Baldai kompl.

0

Baro baldai kompl.

845

Prekės, skirtos perparduoti (bilietai)

130

Pinigai banke

1589

VISO

178932

4 Finansavimas

Eil.
Nr.

Finansavimo rūšis

Finansavimo
likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje, Eur

Gautas
finansavimas
per ataskaitinį
laikotarpį, Eur

Panaudotas
finansavimas
per ataskaitinį
laikotarpį, Eur

Grąžintas
nepanaudotas
finansavimo
likutis per
ataskaitinį
laikotarpį, Eur

Finansavimo
likutis
ataskaitinio
labaigoje, Eur

30000

0

0

1

Dotacija

2

Tiksliniai įnašai

0

2.1

Finansavimo sumos iš
valstybės biudžeto

0

30000

30000

0

Kauno m. savivaldybė

0

30000

30000

0

2.2

Kiti tiksliniai įnašai

0

0

3

Nario mokesčiai

0

0

30000
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Eil.
Nr.

Finansavimo rūšis

Finansavimo
likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje, Eur

Gautas
finansavimas
per ataskaitinį
laikotarpį, Eur

Panaudotas
finansavimas
per ataskaitinį
laikotarpį, Eur

Grąžintas
nepanaudotas
finansavimo
likutis per
ataskaitinį
laikotarpį, Eur

Finansavimo
likutis
ataskaitinio
labaigoje, Eur

4

Kitas finansavimas

15053

113

3387

11779

4.1

Kita parama
Parama ( gyvent.
pajamų mok. 2 %)

14966

113

3387

11692

4.2

87
viso

87

15053

30113

33387

0

11779

5 Įsipareigojimai:
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

1.Ilgalaikiai įsipareigojimai

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje,
Eur
4988

Mokėtinas darbo užmokestis (virš 1

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje,
Eur
0

4988

0

2.Trumpalaikiai įsipareigojimai

25819

3338

2.1.Skolos tiekėjams

13335

619

225

58

3922

2661

Atostoginių kaupimai

2210

2661

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis

1540

metų)

2.2.Gauti išankstiniai apmokėjimai
2.3.Su

darbo

santykiais

susiję

įsipareigojimai, t.y
Mokėtinas darbo užmokestis

Mokėtinos garantinio fondo įmokos

172

2.4.Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai,t.y

8337

Mokėtinas taršos mokestis iš mobilių
taršos šaltinių
Mokėtini dividendai iš 1998 metų

7202

Įsipareigojimai atskaitingiems asmenims

1133

2

Viso įsipareigojimų:

30807

9

3338

6 Pardavimo pajamos:

Eil.
Nr.

1.

2.
2.1
2.2
3.

Ataskaitinis
laikotarpis
(2015.01.012015.03.31),
Eur

Straipsniai

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
(2014.01.012014.03.31),
Eur
12690
9172

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Kino filmų demonstravimas
Pajamos iš edukacinės veiklos
Koncertų organizavimas
Spektaklių organizavimas
Patalpų nuoma

24648
21236
330
1757
1325

2766

Finansavimo pajamas
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo
pajamos
Kitos finansavimo pajamos

33387

5062

30000
3387

5062

752

Kitos pajamos
Nurašyta skola – kreditoriniai įsipareigojimai
Kitos pajamos

7213
7202
11

6 Veiklos sąnaudos

1

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

14187

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
(2014.01.012014.03.31),
Eur
4820

2

Veiklos ir kitos sąnaudos

21383

19699

Darbuotojų išlaikymo, t.s.k (darbo užmokestis,
soc.draudimas, garantinis fondas, atidėjimai
atostogų rezervams)
Nusidėvėjimo (amortizacijos)

11480

10357

60

60

Patalpų išlaikymo

7013

8405

Veiklos sąnaudų kompensavimas

-231

-126

Ryšių

158

206

Transporto išlaikymo

30

136

Baudos ir delspinigiai

159

Kitos

2714

661

VISO SĄNAUDOS

35570

24519

Eil.

Ataskaitinis
laikotarpis
(2015.01.012015.03.31), Eur

Straipsniai

Nr.

Pardavimo

L.e.p.direktorė

Monika Inčerytė

`

Vyr.buhalterė

Asta Pakėnienė
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