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eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 64.505,85 71.955,50
I Nematerialusis turtas P03 22.326,58 27.333,46
I.1    Plėtros darbai  
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  2.958,18 5.618,09
I.3    Kitas nematerialusis turtas  19.368,40 21.715,37
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  
I.5    Prestižas  
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 42.179,27 44.622,04
II.1    Žemė  
II.2    Pastatai  
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  
II.5    Mašinos ir įrenginiai  38.418,69 40.975,50
II.6    Transporto priemonės  0,00 0,00
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  
II.8    Baldai ir biuro įranga  2.400,39 1.692,77
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  1.360,19 1.953,77
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  
III Ilgalaikis finansinis turtas  
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS  213.247,88 74.017,17
I Atsargos P08 1.533,33 757,47
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  1.147,57 82,80
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  385,76 674,67
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  
II Išankstiniai apmokėjimai P09 447,42 526,82
III Per vienus metus gautinos sumos P10 12.530,74 32.419,92
III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  
III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  
III.3    Gautinos finansavimo sumos  
III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas  6.122,96
III.5    Sukauptos gautinos sumos  12.530,74 26.239,46
III.6    Kitos gautinos sumos  57,50
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 198.736,39 40.312,96

IŠ VISO TURTO:  277.753,73 145.972,67
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Elektroninio dokumento nuorašas
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Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 206.588,37 28.602,88
I Iš valstybės biudžeto 171.197,25 986,60
II Iš savivaldybės biudžeto 635,86 842,14
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 34.624,41 26.760,47
IV Iš kitų šaltinių 130,85 13,67
E ĮSIPAREIGOJIMAI 14.739,29 19.729,20
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 14.739,29 19.729,20
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 1.930,55 8.767,62
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 42,33 7,63
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 12.488,41 9.749,06
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 278,00 1.204,89
F GRYNASIS TURTAS P18 56.426,07 97.640,59
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 56.426,07 97.640,59
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas -41.214,52 11.565,90
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 97.640,59 86.074,69
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 277.753,73 145.972,67

Direktorė ____________ Genė Pučinskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  ____________  Dalytė Žakevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos Nr.
  
  
 

Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės 
rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo 

įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

Iš viso
  
  
 

Mažumos dalis
  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 86.074,69 86.074,69
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 11.565,90 11.565,90
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 97.640,59 97.640,59
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -41.214,52 -41.214,52
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 56.426,07 56.426,07

 

Direktorė Genė Pučinskienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Dalytė Žakevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 162.757,28 0,00 162.757,28 38.722,88 0,00 38.722,88
I Įplaukos 634.795,15 0,00 634.795,15 719.008,55 0,00 719.008,55
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 411.267,11 0,00 411.267,11 220.286,95 0,00 220.286,95
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 183.288,80 0,00 183.288,80 16.479,92 0,00 16.479,92
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 203.880,63 0,00 203.880,63 185.817,53 0,00 185.817,53
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 23.394,50 0,00 23.394,50 17.975,83 0,00 17.975,83
I.1.4       Iš kitų šaltinių 703,18 0,00 703,18 13,67 0,00 13,67
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 104.551,14 0,00 104.551,14 237.027,96 0,00 237.027,96
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 108.948,07 0,00 108.948,07 238.067,77 0,00 238.067,77
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos 10.028,83 0,00 10.028,83 23.625,87 0,00 23.625,87
II Pervestos lėšos -100.849,13 0,00 -100.849,13 -247.652,01 0,00 -247.652,01
II.1    Į valstybės biudžetą
II.2    Į savivaldybių biudžetus -92.465,30 0,00 -92.465,30 -219.000,00 0,00 -219.000,00
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams
II.6    Kitiems subjektams -8.383,83 0,00 -8.383,83 -28.652,01 0,00 -28.652,01
III Išmokos P02 -371.188,74 0,00 -371.188,74 -432.633,66 0,00 -432.633,66
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -222.932,13 0,00 -222.932,13 -199.405,87 0,00 -199.405,87
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -24.814,73 0,00 -24.814,73 -31.234,81 0,00 -31.234,81
III.3    Komandiruočių -32,85 0,00 -32,85 -6.516,07 0,00 -6.516,07
III.4    Transporto -1.101,89 0,00 -1.101,89 -2.767,41 0,00 -2.767,41
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -1.916,55 0,00 -1.916,55 -1.608,32 0,00 -1.608,32
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -3.427,80 0,00 -3.427,80 -2.169,73 0,00 -2.169,73
III.7    Atsargų įsigijimo -20.956,60 0,00 -20.956,60 -25.992,40 0,00 -25.992,40
III.8    Socialinių išmokų -1.189,06 0,00 -1.189,06
III.9    Nuomos
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -94.775,93 0,00 -94.775,93 -162.938,41 0,00 -162.938,41
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos -41,20 0,00 -41,20 -0,64 0,00 -0,64

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -7.568,85 0,00 -7.568,85 -33.270,28 0,00 -33.270,28
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -7.567,98 0,00 -7.567,98 -33.270,28 0,00 -33.270,28
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai -0,87 0,00 -0,87
C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 3.235,00 0,00 3.235,00
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 3.235,00 0,00 3.235,00
IV.1    Iš valstybės biudžeto
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto
IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 3.235,00 0,00 3.235,00
IV.4    Iš kitų šaltinių
V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
VI Gauti dalininko įnašai
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 

EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 158.423,43 0,00 158.423,43 5.452,60 0,00 5.452,60
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 40.312,96 40.312,96 34.860,36 34.860,36
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 198.736,39 198.736,39 40.312,96 40.312,96

Direktorė Genė Pučinskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Dalytė Žakevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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 eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 337.790,81 462.011,01
I FINANSAVIMO PAJAMOS 239.290,67 225.947,48
I.1    Iš valstybės biudžeto 13.078,15 16.775,96
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 206.860,96 184.367,75
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 18.765,56 24.731,58
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 586,00 72,19
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 98.500,14 236.063,53
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 98.500,14 236.063,53
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -379.004,46 -450.444,47
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -222.966,83 -198.406,48
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -15.017,63 -12.905,44
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -24.522,63 -31.484,53
IV KOMANDIRUOČIŲ -32,85 -6.516,07
V TRANSPORTO -1.180,65 -2.734,97
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -1.916,55 -1.608,32
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -1.679,06 -2.108,80
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -403,73 -2.230,80
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -19.653,91 -25.992,40
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -1.189,06
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -90.441,56 -164.791,66
XIV KITOS -1.665,00
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -41.213,65 11.566,54
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 -0,87 -0,64

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ -41.214,52 11.565,90

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -41.214,52 11.565,90
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ____________ Genė Pučinskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė ____________ Dalytė Žakevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Kino centras "Garsas" ,  148504349, 
Biudžetinė įstaiga

 Adresas:  Respublikos g. 40, Panevėžio m., 
Panevėžio m. sav.

Subjektas užsiima Kino filmų rodymo, renginių organizavimo ir 
kultūrinio švietimo veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo 
sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai 
padaliniai buvo šie:

Eil.
Nr. Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla
1 2 3 4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį 
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
20 17

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali 
paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla 
nebuvo vykdoma visus finansinius metus    
(data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

        1       Bendroji informacija
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2 Apskaitos politika  
 

1 Finansinių ataskaitų forma  
Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinius, įstaiga vadovaujasi VSAFAS, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, 
ES struktūrinės paramos finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis ir kitais teisės aktais.  

2 Finansinių ataskaitų valiuta  
Nuo 2015 metų sausio 1 d. įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais.  

3 Nematerialusis turtas  

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus 
kriterijus, t.y. materialios formos neturintis , nuo kitų Įstaigos nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo 
Įstaiga disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesioginės ar netiesioginės ekonominės naudos.
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. 
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo 
dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet 
nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. 
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta 
amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 
Vadovaujantis  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra nustatytos  nematerialiojo turto grupės 
ir turto amortizacijos laikas.

 

4 Ilgalaikis materialusis turtas  

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 
12-ąjame 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. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš 
viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, 
sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. 
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją 
vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės 
negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. 
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Vadovaujantis  
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įstaigoje yra nustatyti materialiojo ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo  normatyvai.

 

5 Biologinis turtas  
 

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  
 

7 Atsargos  

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – 
įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.
Kino centras „Garsas“ finansinėje apskaitoje skirsto atsargas į šias grupes: ūkinės medžiagos, kuras, ūkinis inventorius ir  
atsargos, skirtos parduoti.  
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas,  savikainą,  Kino centras „Garsas“ taiko  konkrečių kainų įkainojimo 
metodą. Ūkinių atsargų sunaudojimas  apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje 
apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu  susijusi operacija.
Apskaičiuodamas parduotų atsargų savikainą, kino centras „Garsas“ taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą, kai daroma prielaida, 
kad atsargos, kurios buvo įsigytos pirmiausia, bus parduotos pirmiausia. 
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse 
sąskaitose kiekine ir  vertine išraiška. Esant būtinybei, apskaita nebalansinėse sąskaitose gali būti tvarkoma tik kiekine išraiška.

 

8 Finansavimo sumos  
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2 Apskaitos politika  
 

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos”.
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.
Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir 
programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas 
lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.
Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis 
susijusios sąnaudos, t.y.  kai jos panaudojamos.

 

9 Atidėjiniai  
 

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  
 

11 Segmentai  
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.
Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai – VSS veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios 
vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. 
Įstaiga vykdo veiklą, priskiriamą poilsio, kultūros ir religijos segmentui bei ekonomikos segmentui (viešieji darbai).

 

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  
 

13 Kitos pajamos  

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS 
„Finansavimo sumos“.
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 su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos 
finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar 
kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 
Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

 

14 Sąnaudos  

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos”. Sąnaudų, susijusių su konkrečių 
turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose 
VSAFAS. 
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo  principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, 
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, 
duosiančių ateityje ekonominę naudą, dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. 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. 

 

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  
 

16 Operacijos užsienio valiuta  
Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS "Sandoriai užsienio valiuta".
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko 
skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta registruojami finansinės ir investicinės 
veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

 

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus 
atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra 
užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

 

18 Kiti apskaitos principai  
 
 

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose 
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.
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Paskutinė praėjusio
Eil.
Nr.
  
 

Straipsniai
 
  

Pastabos 
Nr.
 
  

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio 
diena, įvertinus 

apskaitos politikos 
keitimo ir klaidų 

taisymo įtaką
1 2 3 4 5 6 7=4+5+6

A ILGALAIKIS TURTAS 71.955,50 71.955,50
I Nematerialusis turtas 27.333,46 27.333,46
I.1    Plėtros darbai
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos 5.618,09 5.618,09
I.3    Kitas nematerialusis turtas 21.715,37 21.715,37
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I.5    Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas 44.622,04 44.622,04
II.1    Žemė
II.2    Pastatai
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5    Mašinos ir įrenginiai 40.975,50 40.975,50
II.6    Transporto priemonės 0,00 0,00
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8    Baldai ir biuro įranga 1.692,77 1.692,77
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.953,77 1.953,77
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III Ilgalaikis finansinis turtas
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 74.017,17 74.017,17
I Atsargos 757,47 757,47
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 82,80 82,80
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 674,67 674,67
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II Išankstiniai apmokėjimai 526,82 526,82
III Per vienus metus gautinos sumos 32.419,92 32.419,92
III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3    Gautinos finansavimo sumos
III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 6.122,96 6.122,96
III.5    Sukauptos gautinos sumos 26.239,46 26.239,46
III.6    Kitos gautinos sumos 57,50 57,50
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 40.312,96 40.312,96

IŠ VISO TURTO 145.972,67 145.972,67
D FINANSAVIMO SUMOS 28.602,88 28.602,88
I Iš valstybės biudžeto 986,60 986,60
II Iš savivaldybės biudžeto 842,14 842,14
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 26.760,47 26.760,47
IV Iš kitų šaltinių 13,67 13,67
E ĮSIPAREIGOJIMAI 19.729,20 19.729,20
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 19.729,20 19.729,20
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos 8.767,62 8.767,62
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 7,63 7,63
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos 9.749,06 9.749,06
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1.204,89 1.204,89
F GRYNASIS TURTAS 97.640,59 97.640,59
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 97.640,59 97.640,59
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 11.565,90 11.565,90
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 86.074,69 86.074,69
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES 145.972,67 145.972,67

Direktorė ________________ Genė Pučinskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė ________________ Dalytė Žakevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS
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Praėjęs ataskaitinis
Eil.
Nr.
  
 

Straipsniai
  
 

Pastabos Nr. Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Padidėjimas Sumažėjimas (-)

laikotarpis, įvertinus 
apskaitos politikos 
keitimo ir klaidų 

taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 462.011,01 462.011,01
I FINANSAVIMO PAJAMOS 225.947,48 225.947,48
I.1    Iš valstybės biudžeto 16.775,96 16.775,96
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 184.367,75 184.367,75
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 24.731,58 24.731,58
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 72,19 72,19
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 236.063,53 236.063,53
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos 236.063,53 236.063,53
III.2    Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -450.444,47 -450.444,47
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -198.406,48 -198.406,48
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -12.905,44 -12.905,44
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -31.484,53 -31.484,53
IV KOMANDIRUOČIŲ -6.516,07 -6.516,07
V TRANSPORTO -2.734,97 -2.734,97
VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO -1.608,32 -1.608,32
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -2.108,80 -2.108,80
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -2.230,80 -2.230,80
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -25.992,40 -25.992,40
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -164.791,66 -164.791,66
XIV KITOS -1.665,00 -1.665,00
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 11.566,54 11.566,54
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS -0,64 -0,64
F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 

ĮTAKA
G PELNO MOKESTIS
H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 11.565,90 11.565,90
I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 11.565,90 11.565,90
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ________________ Genė Pučinskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė ________________ Dalytė Žakevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS 
STRAIPSNIAMS
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P2 Informacija pagal segmentus

          
Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis 
ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir 

religija Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -10.945,43 -368.059,03 -379.004,46
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -10.799,59 -212.167,24 -222.966,83
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -15.017,63 -15.017,63
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -24.522,63 -24.522,63
1.4    Komandiruočių -32,85 -32,85
1.5    Transporto -1.180,65 -1.180,65
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -1.916,55 -1.916,55
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.679,06 -1.679,06
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -403,73 -403,73
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -19.653,91 -19.653,91
1.10    Socialinių išmokų -145,84 -1.043,22 -1.189,06
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -90.441,56 -90.441,56
1.14    Kitos

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -10.945,43 -360.243,31 -371.188,74
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -10.799,59 -212.132,54 -222.932,13
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -24.814,73 -24.814,73
3.1.3       Komandiruočių -32,85 -32,85
3.1.4       Transporto -1.101,89 -1.101,89
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -1.916,55 -1.916,55
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -3.427,80 -3.427,80
3.1.7       Atsargų įsigijimo -20.956,60 -20.956,60
3.1.8       Socialinių išmokų -145,84 -1.043,22 -1.189,06
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -94.775,93 -94.775,93
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -41,20 -41,20

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUSATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis 
ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir 

religija Švietimas Socialinė apsauga
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -10.266,69 -440.177,78 -450.444,47
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -10.266,69 -188.139,79 -198.406,48
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -12.905,44 -12.905,44
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -31.484,53 -31.484,53
1.4    Komandiruočių -6.516,07 -6.516,07
1.5    Transporto -2.734,97 -2.734,97
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -1.608,32 -1.608,32
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.108,80 -2.108,80
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -2.230,80 -2.230,80
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -25.992,40 -25.992,40
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -164.791,66 -164.791,66
1.14    Kitos -1.665,00 -1.665,00

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -10.266,69 -422.366,97 -432.633,66
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -10.266,69 -189.139,18 -199.405,87
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -31.234,81 -31.234,81
3.1.3       Komandiruočių -6.516,07 -6.516,07
3.1.4       Transporto -2.767,41 -2.767,41
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -1.608,32 -1.608,32
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.169,73 -2.169,73
3.1.7       Atsargų įsigijimo -25.992,40 -25.992,40
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -162.938,41 -162.938,41
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos -0,64 -0,64

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUSPRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro: 3.436,31 1.619,21

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Plėtros darbai
2 Programinė įranga ir jos licencijos
3 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
4 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
5 Nebaigti projektai
6 Kitas nematerialusis turtas
7 Iš viso

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė 
atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, 
sudaro:

Balansinė vertė

Likutinė vertė
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Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Programinė įranga ir jos licencijos
2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
4 Nebaigti projektai
5 Kitas nematerialusis turtas
6 Iš viso

Likutinė vertė
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai
Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas Nebaigti projektai Išankstiniai 

apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 11.456,93 19.255,00 8.915,28 39.627,21

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 3.000,00 3.000,00
2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina 3.000,00 3.000,00
2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį -1.800,00 -1.800,00

3.1       Parduoto
3.2       Perduoto
3.3       Nurašyto -1.800,00 -1.800,00
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 11.456,93 20.455,00 8.915,28 40.827,21

7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje X -5.838,84 -5.117,60 X -1.337,31 X X -12.293,75

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -2.659,91 -3.563,89 X -1.783,08 X X -8.006,88

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma X 1.800,00 X X X 1.800,00

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X 1.800,00 X X X 1.800,00
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X
12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) X -8.498,75 -6.881,49 X -3.120,39 X X -18.500,63

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai
Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas Nebaigti projektai Išankstiniai 

apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21) 2.958,18 13.573,51 5.794,89 22.326,58

23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14) 5.618,09 14.137,40 7.577,97 27.333,46

Kitas nematerialusis turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: 329.141,60 329.141,60

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš 
nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė 
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 244.095,81 15.217,32 20.927,06 104.136,81 384.377,00

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 2.572,98 1.995,00 4.567,98
2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.572,98 1.995,00 4.567,98
2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) -800,00 -800,00

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -800,00 -800,00
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 246.668,79 15.217,32 22.922,06 103.336,81 388.144,98

7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje X -203.120,31 -15.217,32 -19.234,29 X -102.183,04 X X -339.754,96

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma* X X X X

9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį X -5.129,79 -1.287,38 X -593,58 X X -7.010,75

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) X X 800,00 X X 800,00

10.1    Parduoto X X X X
10.2    Perduoto X X X X
10.3    Nurašyto X X 800,00 X X 800,00
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) X -208.250,10 -15.217,32 -20.521,67 X -101.976,62 X X -345.965,71

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma* X X

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) X X

18.1    Parduoto X X
18.2    Perduoto X X
18.3    Nurašyto X X
19 Pergrupavimai (+/-) X X
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis X X X X X X X X X

24 Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma (+/-) X X X X X X X X X

25 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1+25.2+25.3) X X X X X X X X X

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pastatai
Kitas ilgalaikis 

materialusis 
turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25.1    Parduoto X X X X X X X X X
25.2    Perduoto X X X X X X X X X
25.3    Nurašyto X X X X X X X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27) X X X X X X X X X

29 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) 38.418,69 0,00 2.400,39 1.360,19 42.179,27

30 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) 40.975,50 0,00 1.692,77 1.953,77 44.622,04

Pastatai
Kitas ilgalaikis 

materialusis 
turtas

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 82,80 674,67 757,47
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 17.260,33 4.219,63 21.479,96
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 17.260,33 4.219,63 21.479,96
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina
3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4) -16.195,56 -4.508,54 -20.704,10
3.1    Parduota -4.104,81 -4.104,81
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -16.195,56 -16.195,56
3.4    Kiti nurašymai -403,73 -403,73
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai
6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4+5) 1.147,57 385,76 1.533,33
7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
8 Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 

nuvertėjimo suma (iki perdavimo)
9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį -403,73 -403,73
10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

403,73 403,73

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai 403,73 403,73
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai
14 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(7+8-9-10-11+/-12+13) 0,00 0,00

15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14) 1.147,57 385,76 1.533,33

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7) 82,80 674,67 757,47

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr. Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 447,42 526,82
1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 73,36 104,93
1.2    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.3    Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4    Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5    Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6    Kiti išankstiniai apmokėjimai
1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 374,06 421,89
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 447,42 526,82

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 12.530,74 12.530,74 32.419,92 30.040,46

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 6.122,96 3.801,00
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 6.122,96 3.801,00
1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5       Kitos
1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos 12.530,74 12.530,74 26.239,46 26.239,46
1.5.1       Iš biudžeto 12.530,74 12.530,74 26.239,46 26.239,46
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos 57,50

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 12.530,74 12.530,74 32.419,92 30.040,46

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Straipsniai
Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai
1 2 3 4 5 6

1 Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 171.924,00 171.924,00

1.1    Pinigai bankų sąskaitose 171.924,00 171.924,00
1.2    Pinigai kasoje 
1.3    Pinigai kelyje 
1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6    Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1    Pinigai bankų sąskaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6    Pinigų ekvivalentai
3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) 26.812,39 40.312,96
3.1    Pinigai bankų sąskaitose 26.807,93 39.253,11
3.2    Pinigai kasoje 4,46 1.059,85
3.3    Pinigai kelyje 
3.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7    Kiti pinigų ekvivalentai 
4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 198.736,39 171.924,00 40.312,96
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
liku s ataskai nio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygin nai gautą 
turtą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygin nai gautas 
turtas

Perduota ki ems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptau nių organizacijų)

986,60 183.288,80 -13.078,15

1.1    Nepiniginiam turtui įsigy 986,60 -296,04
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 183.288,80 -12.782,11

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptau nių organizacijų)

842,14 203.880,63 0,00 -204.086,91

2.1    Nepiniginiam turtui įsigy 842,14 175,49 -381,77
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 203.880,63 -175,49 -203.705,14

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptau nių 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuo )

26.760,47 26.629,50 0,00 -18.765,56

3.1    Nepiniginiam turtui įsigy 6.970,12 3.235,00 1.309,61 -2.941,37
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 19.790,35 23.394,50 -1.309,61 -15.824,19
4 Iš kitų šal nių 13,67 703,18 -295,02 -586,00
4.1    Nepiniginiam turtui įsigy 489,00 -489,00
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 13,67 214,18 -295,02 -97,00
5 Iš viso finansavimo sumų 28.602,88 414.502,11 -295,02 -236.516,62

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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P12 Finansavimo sumos

Per ataskai nį laikotarpį

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gau nų) 

pasikei mas
Ki  pokyčiai

Finansavimo sumų 
liku s ataskai nio 

laikotarpio pabaigoje
 

1 2 10 11 12 13 14

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptau nių organizacijų)

171.197,25

1.1    Nepiniginiam turtui įsigy 690,56
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 170.506,69

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptau nių organizacijų)

635,86

2.1    Nepiniginiam turtui įsigy 635,86
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 0,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptau nių 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuo )

34.624,41

3.1    Nepiniginiam turtui įsigy 8.573,36
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 26.051,05
4 Iš kitų šal nių 295,02 130,85
4.1    Nepiniginiam turtui įsigy 0,00
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuo 295,02 130,85
5 Iš viso finansavimo sumų 295,02 206.588,37
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Eil.
Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos) Iš viso Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos) Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1 Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 986,60 986,60 171.197,25 171.197,25

2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 842,14 842,14 635,86 635,86

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 
finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

26.760,47 26.760,47 34.624,41 34.624,41

4 Iš kitų šaltinių -295,02 308,69 13,67 0,00 130,85 130,85
5 Iš viso -295,02 28.897,90 28.602,88 0,00 206.588,37 206.588,37

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.
Nr.

Turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4  
1 Nematerialusis turtas   
1.1    Programinė įranga ir jos licencijos   
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   
1.3    Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   
1.4    Nebaigti projektai   
1.5    Kitas nematerialusis turtas   
2 Ilgalaikis materialusis turtas   
2.1    Žemė   
2.2    Gyvenamieji pastatai   
2.3    Kiti pastatai   
2.4    Infrastruktūros ir kiti statiniai   
2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės   
2.6    Mašinos ir įrenginiai   
2.7    Transporto priemonės   
2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės   
2.9    Baldai ir biuro įranga   
2.10    Kitos vertybės   
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas   
2.12    Nebaigta statyba   
3 Biologinis turtas   
3.1    Gyvūnai   
3.2    Medynai   
3.3    Parkų ir skverų želdiniai   
3.4    Daugiamečiai sodiniai   
3.5    Pasėliai   
3.6    Kitas biologinis turtas   
4 Atsargos   
4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos   
4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   
4.3    Nebaigta gaminti produkcija   
4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   
4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   
5 Iš viso   

  
Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:   

  

Eil.
Nr. Nustatymo pagrindas Ataskaitinis 

laikotarpis 
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis   

1 2 3 4   
  

Iš viso   
  
  
  

Eil.
Nr. Laikotarpis 

Paskutinė 
ataskaitinių metų 

diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   
1 Per vienerius metus   
2 Nuo vienerių iki penkerių metų   
3 Po penkerių metų   
4 Iš viso   

  
Veiklos nuoma   

  
Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:   

  

Eil.
Nr. Laikotarpis 

Paskutinė 
ataskaitinių metų 

diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   
1 Per vienerius metus (suma)   
2 Nuo vienerių iki penkerių metų   
3 Po penkerių metų   
4 Iš viso   

  

Balansinė vertė

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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Eil.
Nr. Laikotarpis 

Paskutinė 
ataskaitinių metų 

diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   
1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)   
2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)   
3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)   

 
Panauda  

 
  
  
  

Eil.
Nr.

Turto grupės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis   

1 2 3 4   
1 Nematerialusis turtas   
1.1    Programinė įranga ir jos licencijos   
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   
1.3    Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   
1.4    Nebaigti projektai   
1.5    Kitas nematerialusis turtas   
2 Ilgalaikis materialusis turtas 910.195,00 910.195,00   
2.1    Žemė   
2.2    Gyvenamieji pastatai   
2.3    Kiti pastatai 910.195,00 910.195,00   
2.4    Infrastruktūros ir kiti statiniai   
2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės   
2.6    Mašinos ir įrenginiai   
2.7    Transporto priemonės   
2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės   
2.9    Baldai ir biuro įranga   
2.10    Kitos vertybės   
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas   
2.12    Nebaigta statyba   
3 Biologinis turtas   
3.1    Gyvūnai   
3.1    Medynai   
3.1    Parkų ir skverų želdiniai   
3.1    Daugiamečiai sodiniai   
3.1    Pasėliai   
3.1    Kitas biologinis turtas   
4 Atsargos 3.568,20 3.568,20   
4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos   
4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 3.568,20 3.568,20   
4.3    Nebaigta gaminti produkcija   
4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   
4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   
5 Iš viso 913.763,20 913.763,20   

  

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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Patvirtinta
ID: -2147403781

D/L: 2021-05-14 09:29:13
Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr. Panaudos sutarčių pobūdis           Sutarties terminas 
(metai)

Galimybė pratęsti 
panaudos laikotarpį

1 2                                3 4
C4-01/S-18-121 Ilgalaikės sutartys 2023-11-30 Nenumatyta



Kino centras "Garsas",  148504349, Respublikos g. 40, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

31

     Patvirtinta
 ID: -2147403781

D/L: 2021-05-14 09:29:13

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 Iš viso

Tarp jų viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 42,33 42,33 7,63 7,63
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 1.930,55 8.767,62
4 Sukauptos mokėtinos sumos 12.488,41 9.749,06
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 12.488,41 9.749,06
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 278,00 278,00 1.204,89
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai 278,00 278,00 1,00
5.3    Kitos mokėtinos sumos 1.203,89
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 14.739,29 320,33 19.729,20 7,63

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
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 Patvirtinta
ID: -2147403781

D/L: 2021-05-14 09:29:13

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 98.500,14 236.063,53
1.1    Pajamos iš rinkliavų

1.2    Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3    Suteiktų paslaugų pajamos** 98.500,14 236.063,53
1.4    Kitos
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 98.500,14 236.063,53

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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Patvirtinta
ID: -2147403781

D/L: 2021-05-14 09:29:13

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.
Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -185.306,35 -2.833,44 17

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal 
kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias 
darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, 
autorines ir panašias darbo sutartis)

-10.049,90 -216,79 5

3 Iš viso -195.356,25 -3.050,23 22

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)
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  Patvirtinta
 ID: -2147403781

D/L: 2021-05-14 09:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius Pareiginė alga
Priedai, 

priemokos, 
premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita
Vidutinis 

darbuotojų 
skaičius Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavimas 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai
2 Teisėjai
3 Valstybės tarnautojai
3.1    einantys vadovaujamas pareigas
3.2    patarėjai
3.3    specialistai
4 Kariai
5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 16 -195.064,73 -13.446,40 -3.656,11
5.1    einantys vadovaujamas pareigas
5.2    kiti darbuotojai 16,0 -195.064,73 -13.446,40 -3.656,11
6 Kiti 4,0 -9.937,37 -862,22
7 Iš viso: 20 -205.002,10 -13.446,40 -4.518,33
8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -3.753,09 -192,19 -69,37 X

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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 Patvirtinta
ID: -2147403781

D/L: 2021-05-14 09:29:13

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis 

laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
1.1    Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.2    Baudų ir delspinigių pajamos
1.3    Palūkanų pajamos
1.4    Dividendai
1.5    Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
1.6    Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -0,87 -0,64
2.1    Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2    Baudų ir delspinigių sąnaudos -0,87 -0,64
2.3    Palūkanų sąnaudos
2.4    Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -0,87 -0,64

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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 Patvirtinta
ID: -2147403781

D/L: 2021-05-14 09:29:13

P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.
Nr. Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 19.729,20 14.739,29
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 19.729,20 14.739,29

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS



6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas“
7 priedas

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ 

Eil. 
Nr.

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas
Iš viso gauta paramos

per ataskaitinį
laikotarpį *** 

Paramos teikėjo, suteikusio paramą,
pavadinimas

Kodas Pinigais
Turtu,

išskyrus
pinigus

Paslaugomis
Turto

panauda**

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys 586,00 586,00
1.1. UAB „Euroautomatai“ 3005004786 536,00 536,00
1.2. UAB „Cukas“ 148043425 50,00 50,00
2. Užsienio valstybių juridiniai asmenys
2.1. ......
2.2. ......
3. Fiziniai asmenys* X
4. Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų 

mokesčio dalį
X 117,18 X X X 117,18

5. Anonimiškai X
6. Gauta iš paramos lėšų įgyto turto
6.1. ......
6.2. ......
7. Iš viso X 703,18 703,18

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
 nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
 kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos

davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;
 ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo  viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis

raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.



6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas“
8 priedas

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

Eil.
Nr.

Paramos rūšis

Gautos
paramos

likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį Paramos
likutis

ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

Gauta*
Pergrupuota į
kitą paramos

rūšį

Sunaudota
subjekto
veikloje

Perduota
kitiems viešojo

sektoriaus
subjektams

Perduota ne
viešojo

sektoriaus
subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Pinigais 13,67 703,18 586,00 130,85
2. Turtu, išskyrus 

pinigus
3. Paslaugomis
4. Turto panauda
5. Iš viso 13,67 703,18 586,00 130,85

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7
priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma



Paketo duomenys : {ACTUAL - 2020.12 - 148504349}

Kontrolės rezultatas:
Būsena kontrolė Aprašas Lygis Tipas Išraiška Duomenų

ID Paskutinis vykdymas Dabartinis testas Skirtumas Leistinas
nuokrypis

FAR-
004

Jei 8 VSAFAS 1 pr., 3.1. eil. 3-8
stulp. suma lygi/nelygi 0, tai ir
10 VSAFAS 2 pr., 1.1 eil. 3 st.
suma atitinkamai lygi/nelygi 0.

LEV1 Rankinė
kontrolė

(IF ({AC = FF100901 ; FL = F28 ; AN sum AN-CA-AT-E} +
{AC = FF100901 ; FL = F28 ; AN sum AN-CA-AT0103} +
{AC = FF100901 ; FL = F28 ; AN sum AN-CA-AT0104} = 0
; {AC sum (FV1007614; FV100911) ; FL = F99 ; #AN} =
0)) AND (IF ({AC = FF100901 ; FL = F28 ; AN sum AN-CA-
AT-E} + {AC = FF100901 ; FL = F28 ; AN sum AN-CA-
AT0103} + {AC = FF100901 ; FL = F28 ; AN sum AN-CA-
AT0104} <> 0 ; {AC = FV100911 ; FL = F99 ; #AN} <> 0))

 
( IF ( -4104.81 = 0 ;
N/A = 0 ) ) AND ( IF ( -
4104.81 <> 0 ; N/A <>
0 ) )

( IF ( -4104.81 = 0 ;
N/A = 0 ) ) AND ( IF ( -
4104.81 <> 0 ; N/A <>
0 ) )

 0,01

ELI-512

Pagal panaudos sutartis gauto
turto vertė pagal turto grupes,
pateikta nederinamos
informacijos eliminavimo
formoje, pagal visus VSS turi
sutapti su aiškinamojo rašto
lentelėje pateikta suma. Išimtis:
turtas, gautas iš ne VSS

LEV3 Rankinė
kontrolė

{AC = KT111061 ; #PA} = {AC = KT111061 ; PA sum RU-
G-REAL} AND {AC = KT111062 ; #PA} = {AC =
KT111062 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT111064 ;
#PA} = {AC = KT111064 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC
= KT1110633 ; #PA} = {AC = KT1110633 ; PA sum RU-
G-REAL}

{AN=
AT.01.02;
FL= F99}

N/A = N/A AND N/A =
N/A AND
3568.1999999999998
= N/A AND N/A = N/A

N/A = N/A AND N/A =
N/A AND
3568.1999999999998
= N/A AND N/A = N/A

 0,99
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KINO CENTRAS „GARSAS“

2020 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kino centras “Garsas“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Panevėžio m. savivaldybės biudžeto, kodas
148504349, adresas: Respublikos g. 40, Panevėžys, Lietuvos Respublika. Kino centras „Garsas“ užsiima kino filmų
rodymo veikla, teikia renginių organizavimo ir reklamos paslaugas.

Kino centre „Garsas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 15 etatų, vidutinis darbuotojų skaičius (su
laikinaisiais darbuotojais) 20.

Kino centras “Garsas“ kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. 
Kino centro „Garsas“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 
Įstaiga  ataskaitiniu  laikotarpiu  turėjo  svarbių  sąlygų  ir  aplinkybių,  kurios  gali  paveikti  tolesnę  veiklą.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 1-288 "Dėl biudžetinės įstaigos Stasio
Eidrigevičiaus menų centro įsteigimo" 8 punktu,  Kino centras  "Garsas"  buvo įpareigotas  patikėjimo teise valdomą
nekilnojamą turtą - pastatą su kiemo priklausiniais, kurio bendra įgijimo vertė 1067076,58 Eur perduoti naujai įkurtai
įstaigai Stasio Eidrigevičiaus menų centrui. Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Panevėžio
skyriaus vedėjo 2018 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 23VĮ-1609-(14.23.2.) "Dėl 1998 m. gruodžio 2 d. valstybinės
žemės  panaudos  sutarties  Nr.  N27/98-0655  nutraukimo"  buvo  prieš  terminą  nutraukta  valstybinės  žemės  sklypo
Respublikos  g.  40  panaudos  sutartis  su  kino  centru  "Garsas".   Vadovaudamasi  Panevėžio  miesto  savivaldybės
administracijos direktoriaus  2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. AF-363(6.1E) "Dėl leidimo Stasio Eidrigevičiaus
menų  centrui  perduoti  nekilnojamąjį  turtą  (Respublikos  g.  40)  pagal  panaudos  sutartį  kino  centrui  Garsas"  buvo
sudaryta panaudos sutartis 2018 m. lapkričio 16 d. Nr. C4-01/S-18-121 dėl pastato naudojimo panaudos būdu iki 2023
m. lapkričio 30 d. , bet neilgiau kaip iki pastato reorganizacijos pradžios. Ši sąlyga neužtikrina įstaigos stabilios veiklos.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir reikšmingų klaidų taisymų nebuvo.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės

ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
Sprendimų  dėl  teisinių  ginčų  nebuvo.  Reikšmingų  įvykių  po  paskutinės  ataskaitinio  laikotarpio  dienos

neįvyko.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1 Apskaitos politikos bendrosios nuostatos

Kino centro “Garsas“ parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir  finansinės
atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga,  tvarkydama  buhalterinę  apskaitą  ir  rengdama  finansines  ataskaitas,  vadovaujasi  Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą
Kino centro „Garsas“ direktoriaus  įsakymu . 

2.2. Sąskaitų planas

Kino  centro  „Garsas“  sąskaitų  planas  yra  sudarytas  pagal  pavyzdinį  biudžetinių  įstaigų  sąskaitų  planą  ir
patvirtintas direktoriaus įsakymu .

Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius,
taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
 valstybės funkciją;
 programą, priemonę, projektą;
 lėšų šaltinį;
 kitą informaciją.

2.3. Apskaitos politikos taikymas

Kino centras „Garsas“ taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno
taikytino  VSAFAS  reikalavimus.  Jeigu  nėra  konkretaus  VSAFAS  reikalavimo,  įstaiga  vadovaujasi  bendraisiais
apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

Ši  apskaitos  politika,  ūkinių  įvykių  ir  ūkinių  operacijų  registravimo  tvarka  užtikrina,  kad  finansinėse
ataskaitose pateikiama informacija yra:
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 svarbi vartotojų sprendimams priimti;
 patikima, nes:

o teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;
o parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
o nešališka, netendencinga;
o apdairiai pateikta (atsargumo principas);

 visais reikšmingais atvejais išsami.
Kino centras „Garsas“ pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat. 
Apskaitos  politika  keičiama  tik  vadovaujantis  7-uoju  VSAFAS  „Apskaitos  politikos,  apskaitinių  įverčių

keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos
politikos keitimas.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir
taisykles.

2.4. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga vadovaujasi VSAFAS 21 str. 6 d. Ūkinės
operacijos  ir  įvykiai  registruojami  ir  finansinių  ataskaitų  rinkinys  rengiamas  taikant  šiuos  bendruosius  apskaitos
principus:

 kaupimo;
 subjekto;
 veiklos tęstinumo;
 periodiškumo;
 pastovumo;
 piniginio mato;
 palyginimo;
 atsargumo;
 neutralumo;
 turinio viršenybės prieš formą.

2.5. Nematerialusis turtas

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. 

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte
pagal  įsigijimo dienos būklę,  jei  tikrąją  vertę  įmanoma patikimai  nustatyti.  Jei  tikrosios  vertės  patikimai  nustatyti
negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. 

Neatlygintinai  gautas  nematerialusis  turtas  iš  kito  viešojo  sektoriaus  subjekto  registruojamas  įsigijimo
savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

 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.

Vadovaujantis  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m.  vasario 12 d. įsakymu
Nr.  A-109  „Dėl  ilgalaikio  turto  nusidėvėjimo  (amortizacijos)  ekonominių  normatyvų  Panevėžio  miesto  viešojo
sektoriaus subjektams patvirtinimo“ įstaigoje vadovo įsakymu yra nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto
amortizacijos laikas:

Eil.
Nr.

Turto grupės Turto amortizacijos normatyvas (metai)

1. Programinė įranga,  jos licencijos ir techninė dokumentacija 5
2. Patentai, išradimai, licenzijos, įsigytos kitos teisės 5
3. Kitas nematerialusis turtas 5
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2.6. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis  materialusis  turtas  pripažįstamas  ir  registruojamas  apskaitoje,  jei  jis  atitinka  ilgalaikio
materialiojo turto sąvoką ir 12-ąjame 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.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja
verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei  tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis
turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai  gautas  ilgalaikis  materialusis  turtas  iš  kito  viešojo  sektoriaus  subjekto  registruojamas
įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo
dienos būklę. 

Įsigytas  ilgalaikis  materialusis  turtas  už  simbolinį  mokestį  registruojamas  ilgalaikio materialiojo  turto
tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės
metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno
euro verte. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.
Vadovaujantis  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m.  vasario 12 d. įsakymu Nr. A-109
„Dėl  ilgalaikio  turto  nusidėvėjimo  (amortizacijos)  ekonominių  normatyvų  Panevėžio  miesto  viešojo  sektoriaus
subjektams  patvirtinimo“  įstaigoje  vadovo  įsakymu  yra  nustatyti  šie  materialiojo  ilgalaikio  turto  nusidėvėjimo
normatyvai:  

Eil.
Nr.

Turto grupės Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)

1. Pastatai
1.1.       Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..) 80
2. Mašinos ir įrenginiai
2.1.        Apsaugos įranga 6
2.2. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 3
2.3. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų

valdymo įrenginiai ir įranga
8

2.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 10
3. Transporto priemonės
3.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 10
3.2. Kitos transporto priemonės 10
4. Baldai ir biuro įranga
4.1. Baldai 10
4.2. Kompiuteriai ir jų įranga 3
4.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4
4.4. Kita biuro įranga 8
5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
5.1. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 5
5.2 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5

2.7. Biologinis turtas

Kino centras “Garsas” biologinio turto neturi.

2.8. Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines
ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.
Kino centras „Garsas“ finansinėje apskaitoje skirsto atsargas į šias grupes: ūkinės medžiagos, kuras, ūkinis

inventorius ir  atsargos, skirtos parduoti.  
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas,  savikainą,  Kino centras „Garsas“ taiko  konkrečių

kainų įkainojimo metodą. Ūkinių atsargų sunaudojimas  apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų
būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu  susijusi operacija.

Apskaičiuodamas parduotų atsargų savikainą, kino centras „Garsas“ taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą,
kai daroma prielaida, kad atsargos, kurios buvo įsigytos pirmiausia, bus parduotos pirmiausia. 
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Prie  atsargų  priskiriamas  neatiduotas  naudoti  ūkinis  inventorius.  Naudojamo  inventoriaus  apskaita
tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir  vertine išraiška. Esant būtinybei, apskaita nebalansinėse sąskaitose gali
būti tvarkoma tik kiekine išraiška.

2.9. Finansinis turtas

Kino centras „Garsas“ finansinio turto neturi.

2.10. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius

Kino centras „Garsas“ investicijų į nuosavybės vertybinius popierius neturi.

2.11. Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Kino centras „Garsas“ gauna arba pagal vykdomą sutartį  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. 

2.12. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje, elektroniniuose kasos aparatuose (EKA) ir banko sąskaitose. 

2.13. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos”.
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.
Finansavimo  sumos  –  iš  valstybės  biudžeto,  Europos  Sąjungos  (finansinė  parama),  užsienio  valstybių  ir

tarptautinių  organizacijų  bei  iš  kitų  šaltinių  gauti  arba  gautini  pinigai  arba  kitas  turtas,  skirtas  įstaigos  įstatuose
nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą
turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Finansavimo  sumos  pripažįstamos  finansavimo  pajamomis  tais  laikotarpiais,  kuriais  patiriamos  su
finansavimo sumomis susijusios sąnaudos, t.y.  kai jos panaudojamos.

2.14. Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai,  metodai ir taisyklės nustatyti  17-ajame VSAFAS „Finansinis
turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 18-ajame VSAFAS – „Atidėjiniai, neapibrėžtieji  įsipareigojimai, neapibrėžtasis
turtas  ir  poataskaitiniai  įvykiai“,  19-ajame VSAFAS „Nuoma,  finansinė  nuoma (lizingas)  ir  kitos  turto  perdavimo
sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

2.15. Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-
ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

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 Kino centras  „Garsas“   gaus su
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą  ir su pajamų uždirbimu susijusias
sąnaudas.  Pajamos  registruojamos  apskaitoje  ir  rodomos  finansinėse  ataskaitose  tą  ataskaitinį  laikotarpį,  kurį  yra
uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
Pajamos pripažįstamos su pridėtinės vertės mokesčiu, nes įstaiga nėra PVM mokėtoja.

2.16. Sąnaudos

Sąnaudų  apskaitos  principai,  metodai  ir  taisyklės  nustatyti  11-ajame  VSAFAS  „Sąnaudos”.  Sąnaudų,
susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių
apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. 

Sąnaudos  apskaitoje  pripažįstamos  vadovaujantis  kaupimo   principu  tuo  ataskaitiniu  laikotarpiu,  kai
uždirbamos  su  jomis  susijusios  pajamos,  neatsižvelgiant  į  pinigų  išleidimo  laiką.  Sąnaudomis  pripažįstama  tik  ta
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ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje ekonominę naudą, dalis, kuri tenka per ataskaitinį
laikotarpį  uždirbtoms pajamoms.  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. 

2.17. Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta”.

2.18.Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-
ajame  VSAFAS  „Finansinis  turtas  ir  finansiniai  įsipareigojimai”,  22-ajame  VSAFAS  „Turto  nuvertėjimas”  ir
Inventorizavimo tvarkos apraše. 

2.19. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Neapibrėžtųjų  įsipareigojimų  ir  neapibrėžtojo  turto  apskaitos  principai  nustatyti  18-ajame  VSAFAS
„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

2.20. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 15 (penkioliktos) dienos.

2.21. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant  finansinių  ataskaitų  rinkinį,  turtas  ir  įsipareigojimai  bei  pajamos  ir  sąnaudos  nėra  užskaitomos
tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio
patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

2.22. Informacijos pagal segmentus pateikimas

Informacijos  pagal  segmentus  pateikimo finansinėse  ataskaitose  reikalavimai  nustatyti  25-ajame  VSAFAS
„Segmentai“.

Apskaita  tvarkoma pagal  segmentus.  Segmentai  – VSS veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas,
apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. 

2.23. Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos  politikos keitimo principai  nustatyti  7-ajame VSAFAS „Apskaitos  politikos,  apskaitinių įverčių
keitimas ir klaidų taisymas“.

Pasirinkta apskaitos  politika  taikoma nuolat  arba  gana  ilgą  laiką tam, kad būtų galima palyginti  skirtingų
ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto
ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose, jeigu yra, atspindima lentelėje:                                7-
ojo VSAFAS VI.24.2p.

Eil. Straipsnio pavadinimas Pertvarkomas Apskaitos Ataskaitinis laikotarpisNuoroda į aiškinamojo rašto
Nr. ataskaitinis politikos (pertvarkyta) (suma) pastabą, kurioje aprašytas susijęs

      laikotarpis keitimas apskaitos politikos keitimas 
(suma) (suma) (pastabos Nr.)

1 2 3 4 5 6
1
2

Iš viso: 0 0 0 X
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2.24 Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitinių  įverčių  keitimo principai  nustatyti  7-ajame  VSAFAS „Apskaitos  politikos,  apskaitinių  įverčių
keitimas ir klaidų taisymas“.

Per  ataskaitinį  laikotarpį  pakeistų apskaitinių įverčių  priežąstys,  pobūdis  ir  poveikis,  jeigu yra,  atspindimi
lentelėje:

7-ojo VSAFAS VI.26.1p.
Eil. Apskaitinis įvertis Pakeitimo Poveikis Suma, kuri turi įtakos Suma, kuri turės įtakos vėlesnių
Nr. (pavadinimas) priežastis, (aprašymas) ataskaitinio laikotarpio ataskaitinių laikotarpių

pobūdis rezultatui rezultatams

1 2 3 4 5 6
1
2

Iš viso: X X 0 0

2.25. Apskaitos klaidų taisymas

Esminių klaidų, jeigu jų yra, įtaka finansinėms ataskaitoms atspindima lentelėje:
7-ojo VSAFAS VI.27.2p.

Eil. Straipsnio pavadinimas Taisomas Klaidos Ataskaitinis laikotarpisNuoroda į aiškinamojo rašto
Nr. ataskaitinis taisymas (pertvarkyta) (suma) pastabą, kurioje aprašytas susijęs

      laikotarpis (suma) esminės klaidos taisymas 
(suma) (pastabos Nr.)

1 2 3 4 5 6
1
2

Iš viso: 0 0 0 X

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

 Kino centro „Garsas“ ilgalaikio turto likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. yra 64505,85 Eur. 

                       3.1. Nematerialusis turtas. 

            Pastaba Nr. P03. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialiojo turto  likutinė
vertė – 22326,58 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga nurašė 1800 Eur vertės nematerialiojo turto (kino filmo licencija,
kuriai  baigėsi  galiojimo  laikas).  Iš  įstaigos  uždirbtų  pajamų lėšų  įsigyto   nematerialiojo  turto  įsigijimo  savikaina
3000,00 Eur (kino filmo licenzija). 

13 VSAFAS  1 priedas „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“
pridedamas,  13 VSAFAS  2 priedas nėra. 

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, įstaiga neturi. 
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar

pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3436,31 Eur.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaiga neturi. Nematerialiojo  turto,
užstatyto kaip įvykdymo garantija įstaiga neturi.

Nebenaudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įstaiga neturi.  
Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti įstaiga neturi.                      
Per  ataskaitinį  laikotarpį  patikėjimo  teise  perduoto  kitiems  subjektams  nematerialiojo  turto  įstaiga

neturėjo.
Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis įstaiga ataskaitiniu

laikotarpiu neturėjo.

Sąskaita Nematerialiojo turto grupės pavadinimas Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

112XXXX Programinė įranga ir jos licenzijos 3436,31 1619,21

Iš viso: 3436,31 1619,21
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Pagal  finansinės  nuomos (lizingo) sutartis  įsigyto turto,  kurio finansinės  nuomos (lizingo)  sutarties
laikotarpis nėra  pasibaigęs, įstaiga neturi.

Kino centras „Garsas“ neturi nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas.
Prielaidų, pagrindžiančių nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiajam
turtui įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nuvertėjusio nematerialiojo turto nebuvo.
Įvykių ir  aplinkybių, dėl  kurių buvo pripažinti,  panaikinti  ar  sumažinti  turto nuvertėjimo nuostoliai

nebuvo.

                       3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

            Pastaba Nr. P04.  Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2020 m.  gruodžio 31 d.
Kino centro „Garsas“ materialiojo turto likutis – 42179,27 Eur, iš jų:

mašinos ir įrenginiai – 38418,69 Eur,
baldai ir biuro įranga – 2400,39 Eur,
kitas ilgalaikis materialus turtas – 1360,19 Eur.
Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 4567,98 Eur (iš ES lėšų 1995 Eur vertės

nešiojamą kompiuterį kino filmų demonstravimui lauko sąlygomis ir 1240 Eur vertės projektorių, iš uždirbtų pajamų
1332,98 Eur vertės kino projektorių). 

  Ataskaitiniu laikotarpiu, pasibaigus kino filmo licenzijos galiojimo laikui,  įstaiga nurašė ilgalaikio turto už 800
Eur (kino filmo ir jo treilerio DCP).

12 VSAFAS 1  priedas   „Ilgalaikio  materialiojo turto balansinės  vertės  pasikeitimas per  ataskaitinį
laikotarpį“  pridedamas , 12 VSAFAS 3 priedas nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo
 ir pasigaminimo savikaina: 

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai  įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo. 
Materialiojo  turto,  užstatyto  kaip  įsipareigojimų  įvykdymo garantija  įstaiga  ataskaitiniu  laikotarpiu

neturėjo.
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto  ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga neturėjo.
Žemės ir pastatų, nenaudojamų įprastinėje veikloje ir laikomų vien tik pajamoms iš nuomos,  įstaiga

ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo.
Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto,  kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties

laikotarpis nėra  pasibaigęs, įstaiga neturi.
Sutarčių,  pasirašytų dėl  ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje  ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga

neturėjo.
AB Turto bankui perduoto  ilgalaikio materialiojo turto įstaigoje nėra.  
Ilgalaikio  materialiojo  turto  pergrupavimo  iš  vienos  turto  grupės  į  kitą   per  ataskaitinį  laikotarpį

įstaigoje nebuvo.
Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga neturėjo.
Ilgalaikio  materialiojo  turto  nuvertėjimo  įstaigoje  ataskaitiniu  laikotarpiu  nebuvo.  Per  ataskaitinį

laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių nebuvo.

3.3. Finansinis turtas.

6 VSAFAS  (5 priedas) nėra, 17 VSAFAS ( 4 priedas, 5 priedas,6 priedas) nėra.
Finansinio ilgalaikio turto  įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

          3.4. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai.

16 VSAFAS (2,3,4 priedai) nėra.

Sąskaita Ilgalaikio materialiojo turto grupė Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

12054XX Kitos mašinos ir įrenginiai 195512,21 195512,21

12060XX Transporto priemonės 15217,32 15217,32

12081XX Baldai 981,85 981,85

12082XX Kompiuterinė įranga 16914,48 16914,48
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                          3.5. Atsargos.

               Pastaba Nr. P08. Atsargų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. yra 1533,33 Eur. Medžiagų, žaliavų,
nesunaudotų įstaigos veikloje likutis 1107,13  Eur,  degalų  40,44 Eur,  atsargų, skirtų parduoti  bilietų kasose likutis
385,76 Eur.

Kino centras  „Garsas“ ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo atsargų už 21479,96 Eur ( ūkinių medžiagų ir
kanceliarinių prekių už 11428,69 Eur, degalų ir detalių 575,65 Eur, inventoriaus 5255,99 Eur, atsargų, skirtų parduoti
4219,63 Eur). Įsigyta atsargų iš uždirbamų pajamų lėšų už 19505,86 Eur, iš savivaldybės lėšų renginiui už 175,49 Eur,
iš ES lėšų už 1309,61 Eur,  iš paramos lėšų kino festivaliui už 489 Eur. 

8 VSAFAS 1 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pridedamas.
Kino centre  „Garsas“  duomenų apie  trečiųjų  asmenų laikomas atsargas  nebuvo,  todėl  priežasčių  ir

teisinių reikalavimų, paaiškinančių, kodėl atsargas laiko tretieji asmenys nebuvo.
Apskaitoje buvo užregistruotas  atsargų  vertės  sumažėjimas  403,73 Eur  dėl  karantino ir  epideminės

situacijos metu pasibaigusio galiojimo laiko bilietų kasose parduodamoms prekėms. 
Apskaitoje nebuvo užregistruotas sumažintos atsargų vertės atkūrimas.
Materialiojo ir biologinio turto, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
Pagal panaudą naudojamas turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 913763,20 Eur, iš jų pastatas su

priklausiniais 910195 Eur pagal sutartį su Stasio Eidrigevičiaus menų centru ir turtas gautas iš ne viešojo sektoriaus
objektų 3568,20 Eur (inventorius). 

                          3.6 Išankstiniai apmokėjimai

Pastaba Nr.  P09.  Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 447,42 Eur.
Juos sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 73,36 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 374,06 Eur:

Eil.
Nr.

Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos Paskutinė  ataskaitinio  laikotarpio  diena
(Eur)

1. Spaudos prenumerata 73,36
2. Transporto draudimas 163,90
3. Pastato draudimas 210,16

IŠ VISO: 447,42
                 

Įvertinimo prielaidų keitimų, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, nebuvo.
6 VSAFAS 6 priedas „Informacija apie išankstinius mokėjimus“  pridedamas.

        3.7. Per vienus metus gautinos sumos

               Pastaba Nr. P10.  Per vienerius metus gautinos  sumos  2020 m. gruodžio 31 d. yra 12530,74 Eur,  t.y.
sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų socialiniam draudimui (papildomos įmokos iki MMA)
42,33 Eur, darbuotojų atostoginiams 12309,13 Eur, soc. draudimo įmokoms nuo atostoginių 179,28 Eur. 

17 VSAFAS 7 priedas „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“ pridedamas.

                  3.8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.  Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kino centro
„Garsas“ pinigų likutis yra 198736,39  Eur:

lėšos pajamų įmokų į biudžetą banko sąskaitoje – 1602,07 Eur (pajamos iš biudžetinių įstaigų),
lėšos ES banko sąskaitose – 25075,01 Eur,
lėšos valstybės biudžeto banko sąskaitoje (dotacija dėl COVID) – 171924 Eur,
lėšos paramos sąskaitoje – 130,85 Eur,
lėšos pajamų įmokų į biudžetą kasoje – 4,46 Eur

17 VSAFAS 8 priedas „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ pridedamas.

                 3.9. Finansavimo sumos.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 206588,37 Eur. 

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 171197,25 Eur (ilgalaikiam
turtui 690,56 Eur, dotacija kitoms išlaidoms  170506,69 Eur). Gauta finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms
išlaidoms 183288,80 Eur ( iš Socialinės paramos skyriaus laikiniesiems  darbams vykdyti 5564,80 Eur, iš  Lietuvos
kultūros  tarybos  projektui  vykdyti  2800  Eur,  iš  Lietuvos  kino  centro  projektams  3000  Eur,  dotacija  dėl  COVID
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171924 Eur ). Panaudota 13078,15 Eur, iš jų 296,04 Eur ilgalaikiam turtui, 5800 Eur kitoms išlaidoms projektams,
5564,80 Eur  laikiniesiems darbams vykdyti,  1417,31 Eur komunalinėms išlaidoms (šildymui) iš dotacijos lėšų.

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 635,86 Eur (ilgalaikiam
turtui). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms iš savivaldybės biudžeto 203880,63 Eur, iš
jų kitoms išlaidoms įstaigos veiklai 194300 Eur, iš Socialinės paramos skyriaus laikiniesiems  darbams vykdyti 5380,63
Eur,  per  savivaldybės  administraciją  įvairiems  projektams  vykdyti  4200  Eur.  Buvo  atliktas  lėšų  pergrupavimas,
perkeliant  iš  kitų  išlaidų  175,49  Eur  nepiniginiam turtui  įsigyti  (  atsargoms pirkti  renginio  vykdymui).  Panaudota
204086,91 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui 206,28 Eur,  atsargoms renginiui 175,49  Eur, įstaigos veiklai kitoms išlaidoms
194124,51 Eur,  kitoms išlaidoms projektams vykdyti 4200 Eur, laikiniesiems  darbams vykdyti 5380,63 Eur. 

Finansavimo iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
34624,41 Eur, iš jų 8573,36 Eur nepiniginiam turtui (ilgalaikiam turtui) ir 26051,05 Eur kitoms išlaidoms. Ataskaitiniu
laikotarpiu  gautos  finansavimo sumos 3235 Eur  ilgalaikiam turtui  ir  23394,50 Eur  kitoms išlaidoms (  iš  Europos
komisijos filmų išleidimui 1624,50 Eur,  iš Media programos Europa cinemas organizacijos 25005 Eur). Metų eigoje
atliktas  lėšų  pergrupavimas,  iš  kitų  išlaidų  lėšų  perkeliant  1309,61  Eur  nepiniginiam  turtui  (  atsargoms)  įsigyti.
Panaudota 18765,56 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui 1631,76 Eur, atsargoms 1309,61 Eur, kitoms išlaidoms 15824,19 Eur.   

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis metų pradžioje 13,67 Eur,  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 130,85
Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 703,18 Eur  finansavimo sumų iš kitų šaltinių (parama festivaliui 586 Eur ,  1,2 %
GPM 117,18 Eur). Panaudota finansavimo sumų 586 Eur ( atsargoms 489 Eur, kitoms išlaidoms 97 Eur).

  Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
pateikiama  20 VSAFAS   4, 5 priede (pridedama).

2020  m.  metiniame  finansinių  ataskaitų  rinkinyje  yra  atstatyti  praėjusiais  laikotarpiais  (2016  m.)
nekorektiškai VSAKIS pateikti finansavimo sumų duomenys, dėl kurių nesutapdavo pateikti duomenys pastaboje P12
„Finansavimo sumos pagal  šaltinį,  tikslinę  paskirtį  ir  jų  pokyčiai  per  ataskaitinį  laikotarpį“  ir  „Finansavimo sumų
likučiai“. Nekorektiški duomenys yra atstatyti: 20 VSAFAS 4 priede yra parodytas finansavimo sumų pergrupavimas (5
st.) ir finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas (12 st.), suma 295,02 Eur. 20 VSAFAS 4 priedas, pateiktas VSAKIS,
nesutampa su Biudžetas VS suformuotu, nes šis taisymas neįtakoja apskaitos duomenų.

                       3.10 Įsipareigojimai

      Pastaba Nr. P17.  Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną yra 1930,55
Eur:

Eil.
Nr.

Tiekėjams mokėtinos sumos Suma (Eur)

1. Už šildymą 1417,31
2. Už elektros energiją 429,07
3. Už ryšių paslaugas 19,00
4. Už reklamą 26,00
5. Už šildymo sistemos priežiūrą 39,17

Iš viso: 1930,55

17 VSAFAS (9;  10;11;13)  nėra,  7  VSAFAS 12 priedas  „Informacija  apie  kai  kurias  trumpalaikes
mokėtinas sumas“ pridedamas.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną :

Eil. Nr. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Suma (Eur)
1. Mokėtinas darbo užmokestis 0,00
2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (apdraustųjų) 0,00
3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 0,00
2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (draudėjo) 42,33

IŠ VISO 42,33

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:
 

Eil. Nr. Sukauptos mokėtinos sumos Suma (Eur)
1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 12309,13
2. Sukauptos  socialinio draudimo įmokų sąnaudos 179,28

IŠ VISO: 12488,41
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Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 278 Eur (gauti išankstiniai mokėjimai už
parduotas kino paslaugas).

3.11. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,neapibrėžtasis turtas ir
poataskaitiniai įvykiai.

18 VSAFAS. (3 priedas, 4 priedas) nėra

                          3.12. Grynasis turtas

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 56426,07 Eur.
Kino centre  „Garsas“  ataskaitiniu laikotarpiu tikrosios  vertės  rezervas  ir  kiti  rezervai  nesudaryti.  Ankstesnių metų
perviršis 97640,59 Eur pridėtas prie einamųjų metų deficito -41214,52 Eur.

                          3.13.Kitos pajamos.

10 VSAFAS  2 priedas „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“  pridedamas.
.
Turto ir paslaugų pajamų, gautų iš mainų sandorių ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga neturėjo.

3.15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

6 VSAFAS 4 priedas „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ pridedamas. 

3.16. Sandoriai užsienio valiuta.

21  VSAFAS  1  priedas  „Informacija  apie  įsipareigojimų  dalį  nacionaline  ir  užsienio  valiutomis“
pridedamas.

Kino centro „Garsas“ veiklos rezultatams valiutos kurso pasikeitimas neturėjo reikšmingos įtakos. 

3.17. Segmentai.

25 VSAFAS 1 priedas „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“  pridedamas.
Kino centras „Garsas“ vykdo veiklą, priskiriamą poilsio, kultūros ir religijos segmentui. Be to gavo

ekonomikos segmentui priskiriamų lėšų laikiniesiems darbams vykdyti.    

3.18. Nuosavybės metodo taikymo įtaka.

14 (VSAFAS 1 priedas) nėra.  

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.      
         

               Finansavimo pajamos per  ataskaitinį laikotarpį  239290,67 Eur. Jas   sudaro:
 1)  panaudotų  finansavimo  sumų  iš  valstybės   biudžeto  pajamos  13078,15  Eur  (ilgalaikiam  turtui  296,04  Eur,
laikiniesiems darbams darbo užmokesčiui  ir  soc.  draudimui  5564,80 Eur,  projektams kitoms išlaidoms 5800 Eur,
kitoms išlaidoms (šildymui) iš dotacijos lėšų 1417,31 Eur).
 2) panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos  206860,96 Eur (ilgalaikiam turtui  206,28 Eur,
atsargoms renginiui 175,49 Eur, kitoms išlaidoms kultūros ir meno programai 194159,21 Eur, laikiniesiems darbams
vykdyti 5380,63 Eur,  projektams kitoms išlaidoms 4200 Eur, sukaupti atostoginiai 2739,35 Eur), 
3) per ataskaitinį laikotarpį panaudotų ES  finansavimo sumų pajamos 18765,56 Eur (panaudotų sumų ilgalaikiam turtui
pajamos 1631,76 Eur, atsargoms 1309,61 Eur, kitoms išlaidoms 15824,19 Eur), 

4) panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių pajamos 586 Eur (finansavimo pajamos atsargoms 489 Eur,
kitoms išlaidoms 97 Eur).
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Pagrindinė veikla.

                 Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį  98500,14 Eur:

Eil. Nr. Pajamos Suma (Eur)
1. Už parduotas prekes 6127,46
2. Už paslaugas 78982,68
3. Už paslaugas iš kitų biudžetinių įstaigų 13390,00

IŠ VISO: 98500,14

                 Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu 379004,46 Eur.

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš viso 222966,83 Eur. Kino
centro  „Garsas“  etatų  sąraše  nurodytiems  darbuotojams  ataskaitinį  laikotarpį  pripažinta  208381,96  Eur  darbo
užmokesčio,  3785,28 Eur socialinio draudimo sąnaudų.  Pagal laikinųjų darbų programą įdarbintiems darbuotojams
ataskaitiniu laikotarpiu priskaityta 10570,22 Eur darbo užmokesčio ir 229,37 Eur soc. draudimo sąnaudų. Pateikiant 24-
ojo VSAFAS priedą „Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame
rašte“, duomenys iš eilutės  5.1 yra perkelti į 5.2 eilutę, nes įstaigoje yra tik vienas darbuotojas, einantis vadovaujamas
pareigas (direktorius).

Nusidėvėjimo  ir  amortizacijos  sąnaudos,  iš  viso  15017,63  Eur.  Iš  jų   nematerialaus  turto  amortizacijos
sąnaudos 8006,88 Eur, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 7010,75 Eur.

Komunalinių paslaugų ir  ryšių sąnaudos 24522,63 Eur.  Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir
ryšių sąnaudas sudaro :

Eil.
Nr.

Sąnaudos Suma (Eur)

1. Šildymo 12230,23
2. Elektros energijos 8549,12
3. Vandentiekio ir kanalizacijos bei šiukšlių išvežimo 1538,08
4. Ryšių paslaugų 2205,20

IŠ VISO: 24522,63

Transporto  sąnaudos  per  ataskaitinį  laikotarpį  1180,65  Eur  -  tai  sunaudotų  ir  nurašytų  degalų  įstaigos
transportui sąnaudos, transporto remonto ir eksploatacijos sąnaudos bei transporto draudimo sąnaudos.

Sunaudotų ir parduotų per ataskaitinį laikotarpį atsargų savikaina 19653,91 Eur, iš jų 4104,81 Eur parduotų
bilietų  kasose  maisto  produktų  savikaina,  5255,99  Eur  perkelto  į  užbalansinę  sąskaitą  inventoriaus  savikaina  ir
10293,11 Eur sunaudotų įstaigos veikloje ir nurašytų į sąnaudas atsargų savikaina.  

Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, iš viso 90441,56 Eur: 

Eil.
Nr.

Kitų paslaugų sąnaudos Suma (Eur)

1. Kino filmų nuomos ir kitos kino sąnaudos 43556,29
2. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudos 3523,84
3. Valymo sąnaudos 9848,50
4. Renginių ir projektų sąnaudos 20826,78
5. Kitų paslaugų sąnaudos (reklamos, banko ir įvairios kitos) 12686,15

IŠ VISO: 90441,56 

Pastaba Nr. P23.  Finansinės ir  investicinės veiklos rezultatas 0,87 Eur – delspinigių sąnaudos už
komunalines paslaugas 0,86 Eur ir VSDFVS 0,01 Eur.   

3.19. Poataskaitiniai įvykiai .

Pastaba Nr. P26.  Poataskaitinių įvykių Kino centre „Garsas“ nėra.

Finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 metus pateikimo data yra 2021 m. kovo 22 d.        
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VSAKIS duomenų paketo kontrolės

Kontrolės rezultatas  ELI-512,  pagal  panaudos sutartis gautas  turtas iš ne VSS 3568,20 Eur: UAB “Na-
cionalinis bilietų platintojas” 1200,20 Eur vertės bilietų pardavimo įranga ( kasos aparatas fiskalinis – 1 vnt., spausdin -
tuvas – 1 vnt., monitorius – 2 vnt., kompiuteris – 1 vnt.), UAB “First data Lietuva” 1400 Eur vertės mokėjimo kortelių
įranga (elektroniniai kortelių skaitytuvai – 4 vnt.), UAB “Konica Minolta Baltia” 363 Eur vertės kopijuoklis, UAB
“Lailenas” 250 Eur vertės spragėsių prekiavimo įranga, UAB “Mineraliniai vandenys ir alus”  355 Eur vertės gėrimų
vitrina . 

Kontrolės rezultas FAR-004, jeigu 8 VSAFAS 1 pr. lentelėje P8 “Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį” 3.1 eilutėje 3-8 stulpelyje rodoma parduotų atsargų suma 4104,81 Eur (savikaina), tai ši suma turėtų būti ir
kitos veiklos pajamose.  Įstaigoje gaunamos pajamos už parduodamas bilietų kasose atsargas (maisto prekes) 6127,46
Eur (parduotos prekės su antkainiu) yra rodomos kaip pagrindinės veiklos pajamos lentelėje P21 “Pagrindinės veiklos
kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame
rašte”, nes šie pardavimai yra tiesiogiai susiję su įstaigos veikla.

        PRIDEDAMA:
1. 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7, 8 priedai, 2 lapai;
2. Duomenų paketo kontrolės būsenų sąrašas, 1 lapas.

Direktorė Genė Pučinskienė

Vyr. buhalterė                            Dalytė Žakevičienė
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