
KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

Įmonės kodas 190754645, Laisvės al. B7a, Kaunas

METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PAGAL 2014 METŲ GRUODŽiO 31 D. DUOMENIS



2-ojo VSAF AS "Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės boklės ataskaitos forma)

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190754645 Laisvės al. 87a, Kaunas

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

FINANSINĖS B"ŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-02-05 Nr.
(data)

Paskutinė Paskutinė

Pastabos ataskaitinio praėjusioEil. Nr. Straipsniai
Nr. laikotarpio ataskaitinio

laikotarpiodiena
dienaA. ILGALAIKIS TURTAS 1 794156,02 881226,83I. Nematerialusis turtas 2 ° °I.l Plėtros darbai

1.2 Programinė iranza ir ios Iicenciios
I.3 Kitas nematerialusis turtas
1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėiimai
1.5 Prestižas
II. Ilgalaikis materialusis turtas 3 794156,02 881226,83II.1 Zemė

11.2 Pastatai
491426,63 505095,11II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai

1I.4 Nekilnoiamosios kultūros vertybės
11.5 Mašinos ir irenginiai 143816,61 159291,5111.6 Transporto priemonės

4513,8311.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
11.8 Baldai ir biuro įranga 15714,50 24107,4411.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 134198,28 169218,9411.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 9000,00 19000,00III. Ilgalaikis finansinis turtas
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B. BIOLOGINIS TURTAS
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 4 369308,96 281992,29I. Atsargos 5 16858,54 16626,97I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 16858,54 16626,97I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
1.4 Pagamintą produkciia, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II. Išankstiniai apmokėjimai

6 12634,24 8362,52III. Per vienus metus gautinos sumos 7 217793,94 197571,32III. 1 Gautinos trumpalaikės fmansinės sumos
1II.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
1II.3 Gautinos finansavimo sumos
1II.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 8 5424111.5 Sukauptos gautinos sumos 9 217214,22 192060,181I1.6 Kitos gautinos sumos 9a 579,72 87;14IV. Trumpalaikės investicijos
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 122022,24 59431,48IS VISO TURTO:

1163464,98 1163219,12

Pateikimo valiuta ir tikslumas' litais arba tūkstančiais litų



Teatro vadovas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

/
Sigitas Klibavičius
(vardas ir pavardė)

Paskutinė Paskutinė

Pastabos ataskaitinio praėjusioEil. Nr. Straipsniai
Nr. laikotarpio ataskaitinio

laikotarpiodiena
dienaD. FINANSAVIMO SUMOS 11 615003,06 637566,84I. Iš valstybės biudžeto 12 556877,89 599302,49II. Iš savivaldybės biudžeto 12A 10013,12III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizaciių

IV. Iš kitų šaltinių
13 48112,05 38264,35E. IlSIPAREIGOJIMAI 14 134063,49 104804,80I. Ilzalaikiai isipareizoi imai

U Ilgalaikiai fmansiniai isioareizoiimai
1.2 Ilgalaikiai atidėiiniai
1.3 Kiti ilgalaikiai isioareizoiimal
II. Trumpalaikiai įsipareiaoiimai 15 134063,49 104804,80IU Ilgalaikių atidėįiniu einarnuiu metų dalis ir trumpalaikiai atidėiiniai

II.2 Ilgalaikių isipareigoiimų einamuiu metu dalis
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigoį imai
IIA Mokėtinos subsidiios, dotaciios ir fmansavimo sumos
11.5 Mokėtinos sumos iEurooos Saiunzos biudžeta

~ II.6 Mokėtinos sumos ibiudžetus ir fondus
II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos
11.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos
11.8 Gražintini mokesčiai, imokos ir iu oermokos
II.9 Tiekėiams mokėtinos sumos 16 447,05 1510,111.10 Su darbo santykiais susiie isipareizoiimai 10,00IUI Sukauptos mokėtinos sumos 17 126758,44 94352,7II. 12 Kiti trumpalaikiai isioareiaoiimai 18 6848,00 8942,00F. GRYNASIS TURTAS 19 414398,43 420847,48I. Dalininku kapitalas
II. Rezervai

IU Tikrosios vertės rezervas
II.2 Kiti rezervai
III. Nuosavybės metodo itaka
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 20 414398,43 420847,48IV.I Einamuiu metu perviršis ar deficitas -6449,05 -64731,44IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 420847,48 485578,92G. MAŽUMOS DALIS

O OIŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO
1163464,98 1163219,12TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris»

(parašas)

Valeta Šerkšnaitė
(vardas ir pavardė)



VALETA ŠERKŠNAITE
(vardas ir pavardė)

3-iojoVSAFAS"Veiklos rezultatų ataskaita"
2 priedas

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

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

LAISVĖS AL. 87A, KAUNAS
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduorąįą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-01-29 Nr.
(data)

Ataskaitinis
Praėjęs

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
laikotarpis

ataskaitinis
laikotarpis

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 21 2139756,87 2077358,40
I. FINANSAVIMO PAJAMOS 22 1661689,87 1612836,63
1.1. Iš valstybės biudžeto 1658076,04 1585104,33
1.2. Iš savivaldybių biudžetų 1986,88 25000,00
1.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
1.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 1626,95 2732,3
II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 23 478067,00 464521,77
lIU. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 478067,00 464521,77
111.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 24 2171026,43 2168125,09
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 25 1451244,15 1301552,75
II. NUSlDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 248781,07 290803,63
III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ lR RYSIŲ 26 88649,83 103825,23
IV. KOMANDIRUOČIŲ 27 17993,77 25494,88
V. TRANSPORTO 28 81580,4 79993,57
VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 29 59994,06 102991
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX. SUNAUDOTŲ lR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 30 75159,97 98401,96
X. SOCIALINIŲ !SMOKŲ
XI. NUOMOS
XII. FINANSAVIMO
XIII. KITŲ PASLAUGŲ 31 144170,8 159537,76
XIV. KITOS 32 3452,38 5524,31
C. PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -31269,56 -90766,69
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 33 24846,17 26035,25
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 34 24846,17 27690,30
II. PERVESTINOS Į BIUDZETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 1655,05
IlL KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E. FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS 35 -25,66 O

F.
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAKĄ.

G. PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES -6449,05 -64731,44
NUOSAVYBĖS METODO ITAKA

I. NUOSAVYBES METODO ĮTAKA
J. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS 36 -6449,05 -64731,44
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II. TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

./ 'o ..-."

Pateikimo valiuta ir tikslumas' litais arba tūkstančiais litų

TEATRO VADOVAS /' (\....-;--"~-.-.,~.--.- SIGITAS KLIBAVIČmS

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

VYR. BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

4-ojo VSAF AS "Grynojo turto pokyčių ataskaita"
I priedas

lt.;rynoJo turto pckyetų ataskaitos terma)

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754645, LAISVĖS AL. 87A, KAUNAS
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-01-29 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litu
Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Sukauptas
Mažu-mosEil. Pasta- Tikrosios Nuosavybės perviršis ar Iš viso

Nr.
Strai psniai bos Nr.

Dalininkų vertės
Kiti rezer-

metodo deficitas prieš dalis
kapitalas vai

itaka nuosavybėsrezervas
metodo įtaką

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 485578,92 485578,92

2.
Perimto ilgalaikio turto iš kito x x x
viešojo sektoriaus subjekto itaka O

3.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio x x X
turto kitam subjektui itaka O

4.
Kitos rezervų padidėjimo x X X
sumažėi imo) sumos O

5. Kiti sudaryti rezervai X X X O x

6. Kiti panaudoti rezervai x x x O x

7.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo x x

loadidėiimo (sumažėiimo) sumos O

8.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis x x x

loerviršis ar deficitas -64731,44 -64731,44

9. Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 420847,48 420847,48

10.
Perimto ilgalaikio turto iš kito x X x
viešojo sektoriaus subjekto itaka O

II. Perduoto arba parduoto ilgalaikio x x x
turto kitam subjektui itaka O

12.
Kitos rezervų padidėjimo x X x
sumažėiimo) sumos O

13. Kiti sudaryti rezervai x X x O X

14. Kiti panaudoti rezervai x X x O X

15.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo x X

Inadidėiimo (sumažėiimo) sumos O

16.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis x X x

Inerviršis ar deficitas -6449,05 -6449,05
17. Likutis 2014m. gruodžio 31 d. 414398,43 414398,43
'Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. »>>;

Sl~ KLIBAVIČIUS
,.--\--", - ,,_.-"'_.~/'-~.'" "i,""'-

TEATRO VADOVAS . ;

VYR. BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu

privaloma pagal teisės aktus)

VALETA ŠERKŠNAITĖ
(vardas ir pavardė)



5-ojo VSAF AS "Pinigų srautų ataskaita"

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fo~dus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754645, LAISVĖS AL. 87A, KAUNAS
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUT1,J ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-02-10 Nr.
(data)

bPateikimo valiuta ir tikslumas: litais ar a tūkstančiais itu

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Eil. Straipsniai
Pastabos

Tiesioginiai Tiesioginiai
Nr. Nr. Netiesioginiai Netiesioginiai

pinigų pinigų srautai
Iš viso pinigų pinigų srautai

Iš viso

srautai srautai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A.
PAGRINDINES VEIKLOS PINIGŲ 62614,54 42599,22 105213,76 16468,77 24000,00 40468,77
SRAUTAI

1. Įplaukos 37 1540859,40 1031734 11 257259351 1507785,8 1071410 53 257919633

I.1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir 855638,99 745841,86 1601480,85 826555,41 771642,32 1598197,73
atsargoms:

LU Iš valstybės biudžeto 83315814 745841,86 1579000 789162 13 77164232 156080445

1.1.2 Iš savivaldvbės biudžeto 1200000 1200000 2500000 2500000

1.!.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių O 0,00
organizacijų

1.1.4 Iš kitu šaltiniu 1048085 1048085 1239328 1239328

1.2. Iš mokesčių O O O O
1.3. Iš socialinių įmokų O O O O

1.4. Už suteiktas paslaugas iš nirkėiu 495395 17 495395,17 470311 97 470311 97

1.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 173393,32 285892,25 459285,57 191647 13 299768,21 491415,34

1.6. Gautos palūkanos O O
I.7. Kitos inlaukos 1643192 1643192 1927129 19271 29

II. Pervestos lėšos 38 452788,17 O 452788,17 47632402 O 476324,02

II.! -I valstybės biudžeta 452788 17 452788 17 47632402 O 47632402

II.2 I savivaldybių biudžetus O O

11.3. ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms O O O
orzanizaciioms

II.4 I kitus išteklių fondus O O O

II.5 Viešojo sektoriaus subjektams 0,00 0,00 O

II.6 Kitiems subjektams O 000 000

IIl. Išmokos 39 102545669 989134.89 2014591 58 1014993 OI 104741053 2062403.54

III.! Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 874285,56 57917485 145346041 800827,93 535667,5 133649543

IIL2 Komunalinių naslauau ir rvšiu 553471 8325782 8879253 612808 11101672 117144.8

lII.3 Komandiruočių 17469,37 524,40 1799377 15607,98 98655 25473.48

III.4 Transoorto 499,00 81096,13 81595 13 437,00 7955385 7999085

IIl.5 Kvalifikacijos kėlimo O O

IlL6 Paorastoio remonto ir eksploatavimo 5999406 59994.06 102991 102991

III.7 Atsarzu isiziiimo 15802,10 7715025 92952,35 1149496 114830,6 12632556

lII.8 Socialiniu išmoku O O
IIl.9 Nuomos O O

lIU O Kitu oaslaugų įsigijimo 110865,95 107935,50 218801,45 176009,06 9348536 269494,42

\lUI Sumokėtos palūkanos O O
II1.12 Kitos išmokos 100000 1,88 1001 88 4488 4488

B.
INVESTICINES VEIKLOS PINIGŲ

40 0,00 47599,22 47599,22 731,00 24000,00 24731,00
SRAUTAI

I. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 47599,22 47599,22 731,00 24000,00 24731,00
biologinio turto isiaiiimas

II.
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 0,00 0,00
bioloainio turto nerleidimas

m. Ilgalaikio finansinio turto įsigij imas 000 0,00

IV. llsalaikio finansinio turto nerieidimas 000 000

V.
Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) 0,00 0,00
sumažėiimas

VI. Kiti investicinės veiklos pinigų srautai 0,00 0,00

C. FINANSINES VEIKLOS PINIGŲ
41 O 5000,00 5000,00 O O O

SRAUTAI
I. lolaukos iš gautų paskolų

~ Gautų paskolų grąžinimas



Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais itu

Ataskaitinis laikotarpis Pra ėjęs ataskaitinis laikotarpis

Eil. Straipsniai
Pastabos

Tiesioginiai Tiesioginiai
Nr. Nr. Netiesioginiai Netiesioginiai

pinigų
pinig~ srautai

Iš viso pinigų pinigų srautai
Iš viso

srautai srautai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

III.
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
aomokėiimas

IV.
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir O 5000,00 5000,00 O O O
biologiniam turtui įsigyti:

IV.1 Iš valstybės biudžeto 500000 5000.00
IV.2 Iš savivaldybės biudžeto

IV.3
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
orzanizaciiu

IV.4 Iš kitu šaltiniu

V.
Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI. Gauti dividendai
VII. Kiti finansinės veiklos pinigu srautai

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO
D. ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 42 -23,78 -23,78

EKVIVALENTU LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 43 62590,76 0,00 62590,76 15737,77 0,00 15737,77

I (sumažėiimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 59431,48 59431,48 43693,71 43693,71
laikotarpio nradžioie
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 122022,24 122022,24 59431,48 59431,48
laikotarnio nabaiaoie

TEATRO VADOVAS
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

SIGITAS KLIBAViČiUS
(vardas ir pavardė)(parašas)

/t~
(parašas)

VALETA ŠERKŠNAITI~
(vardas ir pavardė)

VYR BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
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Teatro vadovas
Sigitas Klibr-ičius

.6-ojo VSAFAS "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas"
6 priedas

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS PRIEDASNr.5

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Paskutinė
Paskutinė

Eil.
Straipsnio pavadinimas ataskaitinio

praėjusio
Nr. ataskaitinio

laikotarpio diena
laikotarpio diena

1 2 3 4
1. Išankstinių apmokėlimu ishdiimo savikaina 12634,24 8362,52

1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 972,21 6756,37
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 išanktiniai apmokėjimai 10013,12

1.7. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams
vykdyti

1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1648,91 1606,15
2. Išankstinių aumokėjimu nuvertėiimas
3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 12634,24 8362,52
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KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS PRIEDAS NR. 6

17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigoji
7 priedas

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena

tarp jų iš tarp jų iš

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas tarp jų iš kontroliuojamų tarp jų iš kontroliuojamų

iš viso viešojo ir asocijuotųjų
iš viso viešojo ir asocijuotųjų

sektoriaus ne viešojo sektoriaus ne viešojo
subjektų sektoriaus subjektų sektoriaus

subjektų subjektų
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Per vienus metus gautinų sumų Įsigijimo

217793,94 217783,94 O 197571,32 192060,18 Osavikaina, iš viso (1.1 + 1.2+ 1.3+ 1.4+ 1.5+ 1.6)
1.1. Gautinos finansavimo sumos
1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

1.2.1. Gautini mokesčiai
1.2.2. Gautinos socialinės imokos

1.3. Gautinos sumos už turto naudoj imą, parduotas
0,00 O O 5424 O OIprekes, turta, paslaugas

1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą O
1.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 5424,00
1.3.4. Gautinos sumos už parduota ilgalaikį turtą
1.3.5. Kitos

1.4. Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir
kitos netesybos

1.5. Sukauptos gautinos sumos 217214,22 217214,22 O 192060,18 192060,18 O
1.5.1. Iš biudžeto 217214,22 217214,22 192060,18 192060,18
1.5.2. Kitos
1.6. Kitos gautinos sumos 579,72 569.72 87.14

2.
Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3.
Per vienus metus gautinų sumų balansinė

217793.94 217783,94 0,00 197571,32 192060,18 0,00vertė (1-2)

20141231

Teatro vadovas
Sigitas Klib';~čius
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KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS PRIEDAS NR. 7

17-ojo VSAF:AS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai"
8 priedas

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Paskutinė ataskaitinio Paskutinė praėjusio
Eil.

Straipsnio pavadinimas laikotarpio diena ataskaitinio laikotarpio diena
Nr.

iš viso
biudžeto

iš viso
biudžeto

asiznavimai asianavimai
1 2 3 4 5 6

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant
1. Europos Sąjungos finansinę paramą)

1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+ 1.6)
1.1. Pinigai bankų sąskaitose
1.2. Pinigai kasoie
1.3. Pinizai ke1vie
1.4. Pinizai išaldytose sąskaitose
1.5. Pinigų išaldvtose sąskaitose nuvertėiimas
1.6. Pinizu ekvivalentai

2.
Pinigai iš savivaldybės biudžeto
(2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)

2.1. Pinizai banku sąskaitose
2.2. Pinizai kasoie
2.3. Pinigai kelvie
2.4. Pinigai išaldvtose saskaitose
2.5. Pinizu išaldvtose sąskaitose nuvertėiimas
2.6. Pinigų ekvivalentai

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
122022,24 O 59431,48 O(3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)

3.1. Pinizai bankų sąskaitose 117188,32 59431,48
3.2. Pinigai kasoie
3.3. Pinigai kelvie
3.4. Pinizai išaldvtose sąskaitose 4833,92
3.5. Pinizu išaldytose sąskaitose nuvertėiimas
3.6. Indėliai, kurių terminas neviršiia triiu mėnesių
3.7. Kiti pinigu ekvivalentai
4. Iš viso plnigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 122022,24 O 59431,48 O
5. Išiu ištekliu fondų lėšos

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
20141231

Teatro vadovas
Sigitas Klibe=ičius
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KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS PRIEDAS Nr.ll

1O-ojo VSAF AS "Kitos pajamos"
2 priedas

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Straipsnio pavadinimas
Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis

Nr. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4

1. Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 478067,000 464521,77
1.1. Pai amos iš rinkliavų
1.2. Pai amos iš administracinių baudų
1.3. Pajamos iš dividendu
1.4. Pajamos iš atsarau pardavimo

1.5.
Ilgalaikio materialioj o, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo
pelnas

1.6. Suteiktų paslaugų paiamos** 474067,00 464521,77

1.7. Kitos 4000

2. Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

- .* Reikšmingos sumos tun būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Teatro vadovas
Sigitas Klib',~čius



KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

l O-ojo VSAFAS "Kitos pajamos"
3 priedas

PRIEDAS Nr.12

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Ataskaitinis Praėjęs

Nr. Straipsnio pavadinimas
laikotarpis ataskaitinis

laikotarpis
1 2 3 4

1. Kitos veiklos pajamos 24846,17 27690,30
1.1 Pajamos iš atsargų pardavimo
1.2 Ilgalaikio materiali oio, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
1.3 Nuomos pai amos 24846,17 24380,20
1.4 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
1.5 Kitos 3310,1
2. Pervesti nos j biudžetą kitos veiklos pajamos 1655,05
3. Kitos veiklos sąnaudos
3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėiimo ir amortizacijos sanaudos
3.4 Paslaugų sąnaudos
3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.6 Kitos veiklos sanaudos
4. Kitos veiklos rezultatas 24846,17 26035,25

ov • y* Reikšmingos sumos turi buti detalizuotos aiškinamojo rasto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Teatro vadovas
Sigitas Klib~~čius



KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS PRIEDAS NR.13

6-ojo VSAF AS "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas"
4 pri~das

(Informacijos apie fmansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Ataskaitinis
Praėjęs

Nr.
Straipsnio pavadinimas

laikotarpis ataskaitinis
laikotarpis

1 2 3 4
1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos O O

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 25,66 O

2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo 23,78
2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos 1,88
2.3. Palūkanų sąnaudos
2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos"
3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -25.66 O

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Teatro vadovas
Sigitas Klib'~~čius
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Teatro vadovas
Sigitas Klib,;~čius

17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai"
13 priedas

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS . PRIEDAS NR.l5

(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

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

2014.12.31

Eil.
Įsipareigojimų dalis valiuta

Balansinė vertė ataskaitinio Balansinė vertė ataskaitinio
Nr. laikotarpio pradžioje laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1. Nacionaline 104804,8 134063,49
2. Eurais
3. JAV doleriais
4. Kitomis
5. Iš viso 104804,8 134063,49
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KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
Įmonės kodas 190754645, Laisvės al. 87a, Kaunas

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2014 m. GRUODŽIO 31 d.

2015-02-27

I. BENDROJI DALIS

Kauno valstybinis lėlių teatras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190754645.

Adresas: Laisvės al. 87a, 44297 Kaunas, Lietuva.
Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra LR Kultūros ministerija. Valstybės įstaiga

įregistruota 1998 m gruodžio 14 d. Nr.KĮ 98-163t.
Įstaiga atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas - kuria ir viešai atlieka

spektaklius, organizuoja įvairius kultūros renginius, vykdo edukacines programas, rengia gastroles
Lietuvoje ir užsienyje ..

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2014 metų gruodžio 31 dienos duomenis.
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga

neturi.
Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 51, Įstaigos ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 57,0 etatai. Užimta 52,75 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA
Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės

atskaitomybės standartus (toliau- VSAF AS).
Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, Kultūros ministro 2011-06-08
įsakymu Nr.ĮV -427 ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika, patvirtinta vadovo
2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-50.

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

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, ataskaitinis laikotarpis
sutampa su kalendoriniais metais.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos "POLIDORA", kuri dalinai
pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAF AS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
1) valstybės funkciją;
2) programą;
3) lėšų šaltinį;
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje
knygoje-saldiniame žiniaraštyje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo,
pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama
informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

1



Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAF AS 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 - O.

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 lito 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.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Turto grupės Turto amortizacijos
Nr. normatyvas (metai)1. Programinė įranga 12. Patentai, išradimai, licencijos 3
3. Kitas nemateriaius turtas 2
4. Prestižas -

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialioj o turto sąvoką ir VSAF AS nustatytus ilgalaikio materialioj o 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 - O.

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 lito verte.

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

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio
materialioj o 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 lito verte.

Kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių ar kitų vertybių tikroji vertė nustatoma
remiantis įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio materialioj o turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus:
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Eil. Turto grupės Turto nusidėvėjimo
Nr. normatyvas (metai)1. Kapitaliniai mūriniai pastatai 100
2. Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, ..) 70
3. Kiti statiniai 17
4. Mašinos ir įrenginiai
4.1 Gamybos mašinos ir įrenginiai
4.1.1 Universalios ir specializuotos siuvimo mašinos 6
4.1.2 Diskinės pjaustymo, obliavimo, frezavimo. gręžimo, 8

šlifavimo, tekinimo staklės ir įrengimai
4.1.3 Suvirinimo įrengimai 6
4.1.4 Kitos gamybos mašinos ir įrenginiai 10
4.2 Apsaugos įranga 6
4.3 Filmavimo fotografavimo mobiliojo telefono ryšio 3. . ..įrengimai
4.4 Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų 6

tinklų valdymo įrenginiai ir įranga
4.5 Nestacionarinė radio ryšių įranga (nešiojami mikrofonai) 2
4.7 Kitos mašinos ir įrenginiai
4.7.1 Teatrų apšvietimo ir garso įranga 6
4.7.2 Mechaninė scenos įranga, elektrinė reguliavimo

aparatūra su mechaniniu ir elektroniniu valdymu 8
4.7.3 Scenos spec. efektų įranga- sniego, dūmų ir kt. mašinos 6
4.7.4 Elektriniai prietaisai-skalbimo mašinos, lyginimo 5

lentos, koloriferiai, dulkių siurbliai ir kt.
4.7.5 Kitos mašinos ir įrenginiai 10
5 Transporto priemonės
5.1 Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6
5,2 Spec. automobiliai 6
5.3 Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir 5

puspriekabės
5.4 Kitos transporto priemonės 6
6 Baldai ir biuro įranga
6.1 Baldai 66.2 Kompiuteriai ir jų įranga 4
6.3 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 56.4 Kita biuro įranga 6
7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
7.1 Scenos meno priemonės 27.2 Muzikos instrumentai
7.2.1 Pianinai, rojeliai, arfos 157.2.2 Elektriniai vargonai 107.2.3 Pučiamieji, mušamieji, styginiai ir kiti 8
7.3 Ukinis inventorius ir kiti reikmenys
7.3.1 Stoviniai stelažai- vitrinos 10
7.3.2 Kiliminiai takai, kilimai, scenų uždangos bei apranga 4
7.3.3 Kitas ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 77.3.4 Specialieji drabužiai ir avalynė 2
7.3.5 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5
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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.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,

Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat

apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų
sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Finansinis turtas
Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,

nustatytos 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirmą kartą
pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga 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 parodornos amortizuota savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodornos įsigijimo savikaina,
atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAF AS nustatytus kriterijus.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems VSS finansavimo sumos, įstaigos sąnaudomis
nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos
gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir perduotos ne
viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos, kaip subjekto sąnaudos, kartu
pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui pajamas.

Finansiniai įsipareigojimai
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:
a.ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina;
b.trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje

Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti
bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne
visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.



Pajamos
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 kai galima
patikimai įvertinti 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.

Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų
išleidimo laiką. 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.

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno
mėnesio paskutinę dieną.

Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos
kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartus per metus - gruodžio 31 d.

Turto nuvertėjimas
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra
vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su
turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialioj o ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,
perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie

Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai),
atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės
būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos

nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAF AS reikalauja būtent tokios
užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo
išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius
rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas
Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos
finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.
Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto,
įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose
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parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada
būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir
ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis

buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos
apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje
buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik
finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu,
pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praejusių

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė
išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra
didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Ilgalaikis turtas
Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis turtas. 2014 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio turto likutinė vertė

794 156,02 Lt. Jį sudaro ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto
likutinė vertė sumažėjo 87 070,81 Lt.

NemateriaIiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pastaba Nr. 2. Nematerialusis turtas. 2014 m. gruodžio 31 d. įstaigos veikloje
nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 0,00 Lt .
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nemateriaiaus turto neįsigijo ir nenurašė.

Įstaigos veikloje yra naudojamas nematerialusis turtas (programinė įranga), kuris yra
visiškai amortizuotas. Šio turto įsigijimo savikaina yra 4873,00 Lt.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį
laikotarpį yra pateikta pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą.(Priedas Nr. 1) Įstaigos
nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Nematerialusis turtas visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje
sudaro - 4 873,00 Lt.

Ilgalaikio materialioj o turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialus turtas. 2014 m. gruodžio 31 d. įstaigos veikloje
materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 794 156,02 Lt, iš jų:

Pastatai - 491 426,63 Lt;
Mašinos ir įrengimai - 143 816,61 Lt;
Baldai ir biuro įranga -15 714,5 Lt;
Kitas ilgalaikis materialinis turtas (scenos meno priemonės)-134 198,28 Lt;
Nebaigta statyba (pradėtas statyti spektaklis)- 9 000,00 Lt
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Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina
padidėjo 186 986,00 Lt.
tame skaičiuje:

įsigyta iš teatro pajamų įmokų - 42 599,22 Lt.;
įsigyta iš valstybės biudžeto lėšų - 5 000,00 Lt;
pergrupavimas į ilgalaikį turtą +114111,04 Lt (sukurtos naujos scenos meno priemonės)
iš jų:

iš atsargų grupės atkeltas į kito ilgalaikio turto grupę naujų pastatymų scenos meno priemonės už
17872,09 Lt.;
vadovaujantis LR kultūros ministro 201O-11-12d įsakymu patvirtintu "Scenos meno priemonių
įsigijimo, apskaitos ir nurašymo tvarkos aprašu" iš pagrindinės veiklos sąnaudų iškelta:
spektaklių kūrėjų autoriniai atlyginimai su mokesčiais - 19 316,95 Lt;
spektaklių kūrėjų paslaugos pagal individualios veiklos pažymas - 42 300,00 Lt
tiesiogiai su scenos meno priemonių gaminimu susijusių darbuotojų darbo užmokestis ir mokesčiai

- 34622 Lt.
Pergrupavimas į nebaigtą statybą spektaklių kūrėjų paslaugos pagal individualios veiklos pažymas
2015 m. scenos pastatymams - 9 000,0 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta ilgalaikio materialioj o turto įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina už 7 248,00 Lt.
tame sk.:
baldai ir biuro įranga (kompiuteriai 3 vnt) - 7 248,00 Lt - pilnai nusidėvėję.

Per ataskaitinius metus apskaičiuota nusidėvėjimo suma - 248 781,07 Lt.
Ilgalaikio materialioj o turto, kuris nenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje sudaro
925 800,00 Lt. Iš jų:
Statiniai - 14981,00 Lt;
Kitos mašinos ir įrengimai - 223782,0 Lt;
Transportas - 172 443,00 Lt;
Baldai ir biuro įranga - 51 639,00 Lt
Kompiuteriai 19 088,0 Lt
Scenos meno priemonės 443867,0 Lt
Per šį ataskaitinį laikotarpį visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje ilgalaikis
materialusis turto padidėjo 326096,00 Lt

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra.
Ilgalaikio materialioj o turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimai per 2014 m. pateikti 12-to
VSAF AS 1 priede nustatytoje formoje (Priedas Nr.2).
Įstaigos ilgalaikio materialioj o turto apskaitoje turto nuvertėjimo nebuvo.

Trumpalaikis turtas

Pastaba Nr.4. Trumpalaikis turtas .. Trumpalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai
369308,96 Lt.

Jį sudaro:
Atsargos 16858,54 Lt;
Išankstiniai apmokėjimai 13213,96 Lt;
Per vienus metus gautinos sumos 217 214,22 Lt;
Pinigai 122 022,24 Lt.

Atsargų vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Pastaba Nr.S. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 16858,54 Lt.
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Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu jis padidėjo 231,57 Lt.
Informacija apie atsargų vertės pasikeitimus per 2014 m. pateikti pagal 8-to VSAFAS 1

priede nustatytą formą (Priedas Nr. 3)
2014m. įsigyta atsargų už 134 226,34 Lt, iš jų:

medžiagos ir prekės -76766,76 Lt;
ūkinis inventorius (mažavertis) už 24934,58 Lt;
nemokamai gauta 993,8 Lt.

2014m. sumažėjo atsargų 102463,57 Lt,
iš jų:
ūkinis inventorius atiduotas į eksploataciją 24934,58 Lt.;
atsargų sunaudota veikloje - 59 553,29 Lt;
grąžinta tiekėjui - 103,61 Lt
pergrupuota iš atsargų į kito ilgalaikio turto grupę (scenos meno priemones) už (-)17 872,09 Lt.
Įstaigoje atsargų nuvertėjimo apskaitoje nebuvo.
Informacija apie atsargų vertę pagal grupes 2014 m . pateikti pagal 8-to VSAFAS 2 priede
nustatytą formą (Priedas Nr.4)

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Pastaba Nr. 6. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio
laikotarpio pabaigai (211 s-ta) 10 985,33 Lt. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudas ( 212 s-ta) 1
648,91 Lt. Viso 12 634,24Lt
Eil.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos Paskutinė ataskaitinio Paskutinė praėjusio
PokytisataskaitinioNr. Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio diena (Lt)

laikotarpio diena Lt (Lt)
1. Išankstinis apmokėjimas už

pasirodymą (spektaklį) (211 s-ta) 6905,6 6905,60
(The Stuffed Puppet teatre-
Olandija)

2. Išankstinis apmokėjimas už
pasirodymą (spektaklį) (211 s-ta) 3107,52 3107,52
(Divadelna agentūra PIKI-
Slovakija)

3. Išankstinis apmokėjimas AB 972,21 972,21.Lesto"
4. Išankstinis apmokėjimas (211 s-ta) O 69,20 -69,20

(AB "TEO"
5. Išankstinis apmokėjimas už šilumą O 6687,17 -6687,17(211 s-ta)

(UAB "Kauno energija"

6. 2014 m. transporto priemonių 443,00 381,00 62,0
draudimo sąnaudos (212 s-ta)

7. 2014 m. laikraščių prenumeratos 1205,91 1225,15 -19,24sąnaudos (212 s-ta)

IS VISO: 12634,24 8362,52 4271,72
2014m. gruodžio 31d. išankstiniai apmokėjimai padidėjo 4 271,72 Lt. Tai pagrinde

susidarė todėl, kad pagal sutartis buvome įsipareigoję sumokėti avansus Olandijos ir Slovakijos
lėlių teatrams už jų pasirodymus mūsų teatro festivalyje 2015m. birželio mėn.
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AB Lesto" už elektrą mokėjome atsižvelgdami į 2013m gruodžio mėn. išlaidas. Tačiau gavus
sąskaitą paaiškėjo, kad 2014m gruodžio mėn. išlaidos už elektrą mažesnės, nei buvo praėjusiais
metais.
Ateinančių laikotarpių sąnaudas 1648,91 Lt sudaro 2015 m. transporto draudimo sąnaudos ir
20 15m. prenumeratos sąnaudos.
Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-to VSAF AS 6 priede nustatytą formą

(Priedas Nr.5).

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Pastaba Nr. 7. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas
2014m. gruodžio 31d. sudaro 217 793,94 Lt, iš jų:
sukauptos gautinos sumos - 217 214,22 Lt.
kitos gautinos sumos - 579,72

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta pagal 17-to VSAFAS 7
priede nustatytą formą (Priedas Nr.6).

Pastaba Nr. 9. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptos gautinos sumos 2014-12-31d.-
21721422 Lt. Jas sudaro: (Lt),
Eil.

Paskutinė ataskaitinio Paskutinė praėjusio
PokytisNr. Sukauptos gautinos sumos

laikotarpio diena (Lt) ataskaitinio
(Lt)laikotarpio diena (Lt)

1. Sukaupti atostoginiai 126758,44 94352,70 32405,74
Išjų

72035,96
1.1 darbo užmokesčiui 96776,94 24740,981.2 socialinio draudimo įmokoms 29981,50 22316,74 7664,76

Sukauptos sumos iš įstaigos
2. pajamų lėšų 90455,78 96953,18 -6497,4

Išjų
Sukauptos sumos už suteiktas

2.1 paslaugas (bilietai į spektaklius) 52185,48 83529,05 -31343,572.2 Sukauptos sumos už patalpų nuomą 38270,30 13424,13 24846,17
3. Sukauptos finansavimo pajamos 754,30 -754,3

IS VISO: 217214,22 192060,18 25154,04
Sukauptos gautinos sumos 2014m. gruodžio 31d. palyginus su praėjusiais metais

padidėjo 25 154,04 Lt, iš jų:
32405,74 Lt padidėjo atostoginių rezervas, dėl 2014 m. padidėjusio darbo užmokesčio ir
padidėjusio neišnaudotų atostogų dienų skaičiaus ir 6497,40 Lt- sumažėjo sukauptos sumos iš
įstaigos lėšų, dėl mažesnių viršplaninių pajamų.

Pastaba Nr. 9a Kitos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos 2014-12-31d.-
579,72Lt. Jas sudaro:
Eil.

Paskutinė ataskaitinio Paskutinė praėjusio
PokytisKitos gautinos sumos ataskaitinioNr. laikotarpio diena (Lt)

laikotarpio diena (Lt) (Lt)
Permoka "SODRAI" socialinio

1
draudimo įmokų iš autorinio
atlyginimo 569,72 +569,72
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2 PermokaDU 10,0 +10,0

Darbuotojo skola už virš limitines

3 mobiliojo ryšio sąnaudas 87,14 -87,14

IS VISO: 579,72 87,14 +492,58.. . . ..KItos gautmos sumos 2014m. gruodžio 31d. palygmus su praeJUSIaISmetais padidėjo
492,58 Lt, iš jų

dėl klaidingai pateiktų duomenų autorinėse sutartyse apie autorių darbo santykius
(buvo nurodyta, kad susiję, o faktiškai nesusiję) buvo priskaičiuota ir pervesta SODRAI 569,72 Lt
didesnė suma, nei priklausė. Priskaičiavimą atitaisėme, o permoka liko.
Be to permokėjome 10,0 Lt atlyginimą darbuotojai, kuri gruodžio mėn. pasirašė sutartį dėl
papildomo pajamų kaupimo, o mes informaciją apie tai gavome, kai DU jau buvo išmokėtas ir
SODRAI atskaityta 9% vietoje 10% .Todėl susidarė permoka darbuotojai ir atitinkamai skola
SODRAI.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Pastaba Nr. 10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2014 gruodžio 31d. pinigų likutis - 122
022,24 Lt. Šis likutis yra banke, kasoje pinigų likučio nėra. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu pinigai padidėjo 62590,76 Lt..

2014 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko biudžetinėje sąskaitoje (LT487300010002233490)
likutis O litų; visos biudžeto lėšos panaudotos.

2014 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje (LT1773000 10088369951)
likutis 75 990,00 litų. Iš jų:
6848,00 Lt - gauti išankstiniai apmokėjimai už bilietus į sausio mėn. spektaklius;
8762,00 Lt. -gautos paskutinėmis mėnesio dienomis, bet nepervestos pajamos į ministerijos
sąskaitą už paslaugas;
60380,00 Lt - gauta iš biudžetinių organizacijų už bilietus į spektaklius, iš jų 4833,92 Lt pakeisti į
eurus (1400,00) ir įšaldyti sąskaitoje

2014 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoj e (LT417300010094191168) likutis O litų.
2014 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje (LT777300010088369841) liko

nepanaudota 46 032,24 litų pavedimų lėšų. Iš jų:
21 874,04 Lt - iš VMI gauti 2% GPM;
17 410,41 Lt - paramos, teatro kūrybinei veiklai, lėšos
5 000,0 Lt - piniginiai prizai už geriausią spektaklį.
1 747,79 Lt - už nurašytą ilgalaikį turtą ir pri duotą metalo laužą gautos pajamos 50%.
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta pagal 17-toVSAF AS 8 priede

nustatytą formą (Priedas Nr.7).

Finansavimo sumų likučiai
Pastaba Nr.n. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis 2014 m. gruodžio 31d-

615 003,06 Lt. Jį sudaro: finansavimo sumos iš valstybės biudžeto - 556 877,89 Lt; finansavimo
sumos iš savivaldybės biudžeto - 10013,12 Lt; finansavimo sumos iš kitų šaltinių - 48 112,05 Lt

Pastaba Nr.12. Finansavimo sumos. Iš valstybės biudžeto. Finansavimo sumų iš
valstybės biudžeto likutis 2014m. gruodžio 31d.- 556 877,89 Lt.

Jį sudaro
nepiniginiam turtui gautos, bet nepanaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
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555 905,68 Lt., tame sk. ilgalaikiam materialiajam turtui likutine verte- 551 113,68 Lt;
nepanaudotoms atsargoms 4 792,00 Lt

kitoms išlaidoms skirtos, bet nepanaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto-
972,21 Lt. Tai elektros energijai 2014 metams (išankstinis apmokėjimas) gautos finansavimo
sumos.

Pastaba Nr.12A Finansavimo sumos. Iš savivaldybės biudžeto. Finansavimo sumų iš
Kauno savivaldybės biudžeto likutis 2014m. gruodžio 31d.- 10013,12 Lt.

Jį sudaro
kitoms išlaidoms skirtos, bet nepanaudotos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto

Tai 2015 metų festivaliui (išankstiniams apmokėjimams) gautos finansavimo sumos.
Pastaba Nr.13. Finansavimo sumos. Iš kitų šaltinių. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių

likutis 2014m. gruodžio 31d. - 48 112,05 Lt
Jį sudaro.

nepiniginiam turtui gautos, bet nepanaudotos finansavimo sumos iš kitų šaltinių 7827,60 Lt
tame sk. ilgalaikis materialusis turtas likutine verte- 6 030,00 Lt;

nepanaudotos atsargos 1 797,60 Lt
kitoms išlaidoms kompensuoti skirtos, bet nepanaudotos finansavimo sumos iš kitų šaltinių
40284,45 Lt. Juos sudaro:
parama teatro kūrybinei veiklai - 17 410,41 Lt, iš VMI gautų 2% GPM sumos-21 874,04 Lt ir
kitos lėšos (prizas) 1000,0 Lt, esančios teatro sąskaitoje.

Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta pagal 20-ojo VSAF AS
"Finansavimo sumos" 5 priede nustatytą formą (Priedas Nr. 8)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų
pokyčiai per ataskaitinį

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAF AS "Finansavimo sumos" 4 priede nustatytą formą
(Priedas Nr.9) 2014.

2014m iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos 1584000 Lt, iš jų nepiniginiam
turtui įsigyti 5000,0 Lt, kitoms išlaidoms kompensuoti 1579000,OLt. Iš finansavimo sumų kitoms
išlaidoms 53722,00 Lt pergrupuota ilgalaikiam turtui t.y. spektaklių pastatymams.

2014m. valstybės biudžeto finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo veikloje
1626424,60 Lt; iš jų nepiniginiam turtui 95431,64 Lt, kitoms išlaidoms 1530992,96 Lt.

2014m iš Kauno savivaldybės biudžeto gauta 12000,00 Lt 2015m festivalio išlaidoms. Iš jų
2014m panaudota 1986,88 Lt - PVM mokestis nuo užsienio kolektyvams pervesto avanso už
pasirodymą 2015m festivalyje.

2014m. gautos finansavimo sumos 11474,65 Lt iš kitų šaltinių,
iš jų: nemokamai gautos atsargos iš UAB "First Priority" už 993,80 Lt;
parama teatro kūrybinei veiklai- 8500,00 Lt iš jų:

UAB .Audiotonas" - 1000,0 Lt, UAB .Bella Italia" - 500,00 Lt, UAB "Labas GAS' - 1000,00 Lt,
AB "Rokiškio sūris" 6000,00Lt
Iš VMI gauta 2 proc. GPM -1980,85 Lt.

2014m. panaudota finansavimo sumų iš kitų šaltinių - 1626,95 Lt; iš jų paramos lėšos
_atsargoms 191,86 Lt; ilgalaikio turto nusidėvėjimas - 90,0 Lt; kitoms išlaidoms 1120,22 Lt. GPM
2 proc. kitoms išlaidoms 224,87 Lt.

Įsipareigojimai

Pastaba Nr.14. Įsipareigojimai. Įsipareigojimų likutis 2014 m. gruodžio 31d-134 063,49
Lt. Ilgalaikių įsipareigojimų teatras neturi. Juos sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai.



Pastaba Nr. 15. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2014 m.
gruodžio 31d - 134 063,49 Lt. Juos sudaro:

Tiekėjams mokėtinos sumos - 447,05 Lt ..
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ( socialinio draudimo įmokų iš darbo

užmokesčio skola)-10,0 Lt
Sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos atostoginių sąnaudos) - 126 758,44 Lt.
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 6 848,00 Lt

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2014 m. gruodžio 31d palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu
padidėjo 29 258,69 Lt

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta pagal 17-to
VSAF AS 12 priede nustatytą formą (Priedas Nr. 1O)išskyrus su darbo santykiais susijusius
įsipareigojimus (socialinio draudimo įmokų iš darbo užmokesčio skola Sodrai)-lO,O Lt-(FBA E sk.
II.1Oeilutė).

Pastaba Nr. 16. Tiekėjams mokėtinos sumos. 2014-12-31d tiekėjams mokėtinos sumos
už paslaugas ir prekes - 447,05 Lt: Jas sudaro:

Eil. Tiekėjams mokėtinos sumos Paskutinė Paskutinė praėjusio
Nr. ataskaitinio ataskaitinio laikotarpio

Pokytis
laikotarpio diena diena Lt

(Lt)
(Lt)

Lietuvos autorinių teisių

1 agentūra (LATGA) 136,00 O +136,00

2 AB "TEO" už ryšių paslaugas 98,52 98,09 +0,43

AB "Kauno energija" už

3 šildymą 172,50 0,0 +172,50

UAB "Telekomunikacijų

4 grupa" už ryšių paslaugas 15,16 22,46 -7,3

5 UAB .Dimera" už atsargas O 635,25 -635,25

AB .Lesto" už elektros

6 energiją O 754,30 -754,30

UAB "Omnitel" už ryšių

7 paslaugas 17,79 O +17,79

UAB "Bilietų pasaulis" 7,08 O 7,08

IS VISO: 447,05 1510,1 -1063,05

Tiekėjams mokėtinos sumos 2014 m. gruodžio 31d palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu
sumažėjo 1063,05 Lt. Šios skolos susidarė 2014 m. už gruodžio mėn. Jos padengtos 2015m sausio
mėn. iš teatro pajamų įmokų.

Pastaba Nr. 16A. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. 2014-12-31d su darbo
santykiais susiję įsipareigojimai - 10,0 Lt: Juos sudaro:

Įmokų iš darbo užmokesčio skola Sodrai. Nes Sodrai sumokėjome 9% vietoje 10% iš
darbuotojos, kuri gruodžio mėn. pasirašė sutartį dėl papildomo pajamų kaupimo, o mes informaciją
apie tai gavome, kai DU jau buvo išmokėtas ir todėl susidarė permoka darbuotojai ir atitinkamai
skola SODRAI.
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Pastaba Nr. 17. Sukauptos mokėtinos sumos. Sukauptos mokėtinos sumos 2014-12-31d
sudaro 126 758,44 Lt. Šią sumą sudaro:

Paskutinė Paskutinė praėjusio
Eil.

Sukauptos mokėtinos sumos
ataskaitinio ataskaitinio Pokytis

Nr. laikotarpio diena laikotarpio diena
Lt Lt Lt

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 126758,44 94352,70 13 086,32

Tamesk.

1.1 darbo užmokesčiui 96776,94 72035,96 9991,08

1.2 socialinio draudimo įmokoms 29981,50 22316,74 3095,24

IS VISO: 126758,44 94352,70 32405,74

Sukauptos atostoginių sąnaudos 2014 m. gruodžio 31d palyginus su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu padidėjo 32 405,74 Lt. Tai lėmė padidėję kūrybinių darbuotojų atlyginimai ir padidėjęs
nepanaudotų atostogų dienų skaičius

Pastaba Nr. 18. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2014 m. gruodžio 31d - 6848,00 Lt .
Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 8 942,00 Lt. Juos sudaro pirkėjų išankstiniai
apmokėjimai už paslaugas (bilietus į spektaklius).

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta pagal 17-ojo
VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 12 priede nustatytą formą (Priedas Nr.
10)

Grynasis turtas

Pastaba Nr. 19. Grynasis turtas Grynasis turtas 2014-12-31d - 414 398,43 Lt. Jį sudaro
sukauptas perviršis.
Informacija apie grynojo turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 4-ojo VSAF AS "Grynojo
turto pokyčių ataskaita" .

Pastaba Nr. 20. Sukauptas perviršis ar deficitas. Sukauptas perviršis 2014-12-31 d.
sudaro 414 398,43 Lt. Einamųjų metų deficitas sudaro 6 449,05 Lt. Ankstesnių metų perviršis 420
847,48 Lt.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 21. Pagrindinės veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos pajamų likutis 2014m.
gruodžio 31d. - 2 139756,87 Lt. Jį sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos
pajamos.

Pastaba Nr. 22. Finansavimo pajamos. Finansavimo pajamos 2014-12-31d sudaro -
1 661 689,87 Lt. Jas sudaro:
Eil. Finansavimo pajamos Paskutinė Paskutinė praėjusio

Nr. ataskaitinio ataskaitinio Pokytis
laikotarpio diena laikotarpio diena

Lt Lt Lt
1. Iš valstybės biudžeto 1658076,04 1585104,33 72971,71

2. Iš savivaldybių biudžetų 1986,88 25000,00 -23013,12

3. Iš ES, užsienio valstybių O O O

4. Iš kitų šaltinių 1626,95 2732,30 -1105,35
IS VISO: 1661689,87 1612836,63 48853,24
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Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu jos padidėjo 48 853,24 Lt. Šis padidėjimas atsirado
todėl, kad šiais metais buvo gauta papildomai darbo užmokesčiui finansavimo iš valstybės
biudžeto.

Pastaba Nr. 23. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos
2014-12-31d sudaro 478067 OOLt,
Eil. Pagrindinės veiklos kitos pajamos Paskutinė Paskutinė praėjusio

Nr. ataskaitinio ataskaitinio Pokytis
laikotarpio diena laikotarpio diena

Lt Lt Lt

1. Pajamos už suteiktas paslaugas- 474067,00 464521,77 9545,23
bilietai į spektaklius

2 Kitos pajamos (prizas už geriausią
spektaklį vaikams Rokiškio
festivalyje 4000,00 4000,00
IS VISO: 478067,00 464521,77 13545,23

Informacija apie kitas pajamas yra pateikta pagalIO-to VSAF AS 2 priede nustatytą formą (Priedas
Nr.11).

Pastaba Nr. 24. Pagrindinės veiklos sąnaudos Pagrindinės veiklos sąnaudos 2014-12-
31d sudaro 2 171 026,43Lt. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu jos padidėjo 2 901,34 Lt

Pastaba Nr. 25. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų
sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 1 451 244,15 Lt darbo

" k ".. . r . d d' duzmo escio lr sOCIam10 rau Imo sąnau ių:

Eil. Sąnaudos Paskutinė Paskutinė praėjusio
Nr. ataskaitinio ataskai tini o Pokytis

laikotarpio laikotarpio diena
diena Lt

Lt Lt

1. Darbo užmokesčio 1099753,12 990320,05 109433,07

3. Ligos pašalpų 1347,92 2250,99 -903,07

Išeitinės išmokos 7206,94 1719,24 5487,70

4. Socialinio draudimo sąnaudos 342936,17 307262,47 35673,70

nuo darbo užmokesčio
IS VISO: 1451244,15 1301552,75 149691,40

2014 m. darbo užmokesčio ir atitinkamai socialinio draudimo sąnaudos padidėjo, nes buvo
padidinti kūrybinių darbuotojų atlyginimai.

Pastaba Nr. 26. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Komunalinių paslaugų ir
ryšių sąnaudos 2014-12-31d sudaro 88 649,83 Lt. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir
ryšių sąnaudas sudaro :
Eil. Sąnaudos Paskutinė Paskutinė praėjusio

Nr. ataskaitinio ataskaitinio laikotarpio Pokytis
laikotarpio diena diena

Lt Lt Lt
1. Sildymo 53738,12 64970,94 -11232,82

2. Elektros energijos 24615,07 27760,85 -3145,78

3. Vandentiekio ir kanalizacijos 1570,33 1600,66 -30,33

4 Siukšlių vežimo paslaugos 209,64 O +209,64

4. Ryšių paslaugų 8516,67 9492,78 -976,11

IS VISO: 88649,83 103825,23 -15174,40
Komunalinių paslaugų sąnaudos sumažėjo dėl šiltos žiemos. Ryšių sąnaudas sumažinome

taupydami.
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tas al Imo al otarmo 1 pas augų sąnau as su aro :
Eil. Sąnaudos Paskutinė Paskutinė praėjusio

Nr. ataskaitinio ataskaitinio laikotarpio Pokytis
laikotarpio diena diena

Lt Lt Lt

1 Autorinių atlyginimų išlaidos 43475,78 45010,22 -1534,44

Soc. draudimas nuo autorinio
2 atlyginimo 8388,00 8104.05 283,95

Honorarai už viešą kūrinių atlikimą-

3 LATGA-A 30055,65 22321.04 7734,61

Pastatų ir patalpų eksploatacijos ir
4 energijos vartojimo audito išlaidos 12359,79 11275.89 1083,9

Žemės kadastrinių matavimų
6 išlaidos 850,00 850,00

Rinkodaros plano dėl teatro
pastato rekonstrukcijos paruošimo

7 išlaidos 10000,00 10000,00

Pastato ir patalpų apsaugos
8 išlaidos 3923,15 3499.60 423,55

Įrengimų remonto ir eksploatacijos

9 išlaidos 402,28 1037.68 -635,40

Kompiuterinės [rangos priežiūra ir

10 remontas 3344,92 3778.02 -433,10
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Pastaba Nr. 27. Komandiruočių. Komandiruočių sąnaudos 2014-12-31d sudaro - 17'
993,77 Lt. Tarne skaičiuje:
gastrolių Lietuvoje komandiruotės sąnaudas - 4740,00 Lt;
gastrolių užsienyje komandiruotės sąnaudas - 3 824,00 Lt;
gastrolių organizavimo ir administracijos komandiruotės sąnaudas - 2356,13 Lt
komandiruotės užsienyje išlaidos - 7 073,64 Lt
Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu komandiruočių sąnaudos sumažėjo 7 501,11 Lt, nes
buvo mažiau gastrolių užsienyje ..

Pastaba Nr. 28. Transporto. Transporto sąnaudas 2014-12-31d. sudaro 81 580,40 Lt.
Tame skaičiuje:

transporto nuomos, vaikų atsivežimui į spektaklius, sąnaudos - 57 523,73 Lt;
transporto priemonių remonto - 13 608,27 Lt
kuro sąnaudos - 9 260,40 Lt
draudimo, tech. apžiūra ir kt. transporto išlaidos - 1 188,00 Lt
Pastaba Nr. 29. Paprastoj o remonto ir eksploatavimo. Paprastoj o remonto ir

eksploatavimo sąnaudos 2014-12-31d. sudaro 59 994,06 Lt. Buvo remontuojama pagrindinio įėjimo
fojė, tarnybinis įėjimas, šildymo ir vandentiekio vamzdynai- 32999,12 Lt; mažoji rūbinė, sandėlio
patalpos bei antro aukšto koridorius- 26 394,94 Lt; gamybinės dirbtuvės - 600,0 Lt

Pastaba Nr. 30. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina. Parduotų atsargų nebuvo.
Sunaudota teatro veikloje 2014m. atsargų 75 159,97 Lt., iš jų trumpalaikis inventorius-24 934,58
Lt; medžiagos - 50 225,39 Lt. 2014m. sunaudota atsargų buvo 23241,99 Lt mažiau nei 2013 m.
iš jų: medžiagų sunaudota mažiau - 8 915,95,00 Lt, trumpalaikio inventoriaus nupirkta mažiau už
14326,04 Lt

Pastaba Nr. 31. Kitų paslaugų. Kitų paslaugų sąnaudos 2014-12-31d. -144 170,80
Lt A kaitini laik . kitų Idd



11 Geriamas vanduo 2495,11 2370.14 124,97

12 Reklamos išlaidos 6313,01 10946.99 -4633,98

13 Spektaklių eksploatavimo išlaidos 4634,62 7953.30 -3318,68

14 Gastrolių išlaidos 3951,55 554.20 3397,35

15 Prenumeratos išlaidos 1225,15 1407.31 -182,16

16 Banko paslaugos 414,21 439.00 -24,79

17 Reprezentacinės išlaidos 6356 8780.43 -2424,43

18 Festivalis "Šypsos lėlės ir vaikai O 24672.72 -24672,72

19 Dokumentų archyvavimas O 4360.11 -4360,11

ASITEža ir UNIMOSnario
20 mokesčiai 650 650.00 O

21 Kitos paslaugos 5331,58 2377.06 2954,52

IS VISO: 144170,8 159537,76 -15366,96

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 15 366,96
Lt. Išjų:

2014m atkrito festivalio ir dokumentų archyvavimo išlaidos - 29032,73 Lt; mažesnės buvo
reklamos, spektaklių eksploatavimo ir reprezentacinės išlaidos - 10377,09 Lt.
Padidėjo honorarų už viešą kūrinių atlikimą- LATGA-aiišlaidos nes buvo pastatyti spektakliai pagal
originalius šiuolaikinių autorių kūrinius. Didesnės pastato eksploatavimo išlaidos, nes buvo atliktas
pastato energijos vartojimo auditas. Be to paruoštas pastato rekonstrukcijos rinkodaros planas.

Pastaba Nr. 32. Kitos sąnaudos -3452,38 Lt. Ataskaitinio laikotarpio kitas sąnaudas
sudaro:
PVM sumokėtas nuo užsienio piliečiams išmokėto autorinio atlyginimo 2452,38 Lt.
Materialinės pašalpos - mirimo pašalpa 1 000,0 Lt.

Pastaba Nr. 33. Kitos veiklos rezultatas. Kitos veiklos rezultatas 24846,17 Lt. jį sudaro
kitos veiklos pajamos.

Pastaba Nr. 34. Kitos veiklos pajamos. Kitos veiklos pajamos - 24846,17 Lt. Kitos
veiklos pajamas sudaro už patalpų nuomą gautos pajamos. 2014m palyginus su praėjusiu
ataskaitiniu kitos veiklos pajamos panašios.

Informacija apie kitos veiklos pajamas yra pateikta pagal 1O-to VSAF AS 2 priede
nustatytą formą (Priedas Nr.12).

Pastaba Nr. 35.Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Finansinės ir investicinės
veiklos rezultatas (-) 25,66 Lt. Jį sudaro:

nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo litus konvertuojant į eurus- 23,78 Lt ;
nuostolis dėl Sodros priskaičiuotų delspinigių - 1,88 Lt

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas yra pateikta pagal 6-to
VSAFAS 4 priede nustatytą formą (Priedas Nr. 13).

Pastaba Nr. 36. Grynasis perviršis ar deficitas. Grynasis deficitas 2014m - 6 449,05
Lt. 2013m susidarė grynasis deficitas - 64 731,44 Lt.

Informacija apie grynojo turto pokyčius pateikta pagal 4-to standarto 1 priede nustatytą
formą. "Grynojo turto pokyčių ataskaita"

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 37. Įplaukos. Įplaukos tiesioginių pinigų srautų sudaro 1 540 859.40 Lt.
Netiesioginių pinigų srautų įplaukos sudaro 1 031 734.11 Lt ir iš viso 2 572 593.51 Lt.
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Eil. Įplaukos Tiesioginiai Netiesioginiai Iš viso suma

Nr. (Lt) (Lt) (Lt)

1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir
atsargoms iš valstybės biudžeto 833158,14 745841,86 1579000,00

2. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms lr
atsargoms iš Kauno m. savivaldybės 12000,00 ° 12000,00

3. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir
atsargoms iš kitų šaltinių
(Parama: 8 500,0,0 Lt.; iš VMI 2% GPM- 10480,85 10480,85

1980,85 Lt, °
4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų (už bilietus 495395,17 ° 495395,17

lr patalpų nuomą) be gautų išankstinių
apmokėjimų .

6. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 173393,32 285892,25 459285,57

7. Kitos įplaukos 16431,92 ° 16431,92
( kompensacija už nuomininkų komunalinius
patarnavimus -4587.25 Lt; mob. telefonų virš
limitinės išlaidos 855,87 Lt;
kompensacija už žemės nuomos mokestį - 140,80 Lt;
avansiniai apmokėjimai už bilietus- 6848,OLt;
prizas Rokiškio festivalyje už geriausią spektaklį
vaikams -4 000,0 Lt.)

IS VISO: 1540859,40 1031734,11 2572593,51

Pastaba Nr. 38 Pervestos lėšos. Pervestas lėšas sudaro į biudžetą pervestos lėšos -
452788,17 Lt
Eil. Pervestos įplaukos Tiesioginiai Netiesioginiai Iš viso suma (Lt)
Nr. (Lt (Lt)
1. Už suteiktas paslaugas ir patalpų

nuomą į valstybės biudžetą 452788,17 ° 452788,17

IS VISO: 452788,17 O 452788,17

Pastaba Nr. 39. Išmokos. Tiesioginės išmokos sudaro 1 025 456,69 Lt.; netiesioginės
išmokos sudaro 989 13489 Lt ir iš viso išmokos sudaro 2 014 591 58 Lt, ,
Eil. Išmokos Tiesioginiai Netiesioginiai Iš viso suma (Lt)
Nr. (Lt) (Lt)
1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas 874285,56 579174,85 1453460,41

2. Komunalinių paslaugų ir ryšių 5534,71 83257,82 88792,53

3. Komandiruotės 17469,37 524,4 17993,77

4. Transporto 499,00 81096,13 81595,13

5. Paprastoj o remonto ir eksploatavimo ° 59994,06 59994,06

6. Atsargų įsigijimo 15802,10 77150,25 92952,35

7. Kitų paslaugų įsigijimo
17



tame skaičiuje PVM- Lt 110865,95 107935,5 218801,45

8. Kitos išmokos - materialinės pašalpos 1000,00 1,880 1001,88

IS VISO: 1025456,69 989134,89 2014591,58

Pastaba Nr. 40.Investicinės veiklos pinigų srautai. Investicinės veiklos pinigų srautai. -
47 599,22 Lt. Juos sudaro ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas.
Ilgalaikio turto įsigyta netiesiogiai už 47 599,22 Lt ir iš viso įsigyta ilgalaikio turto už 47599,22Lt.
Šis turtas įsigytas iš įstaigos pajamų įmokų lėšų.

Pastaba Nr. 41. Finansinės veiklos pinigų srautai. Finansinės veiklos pinigų srautai. -
5000,00 Lt. Juos sudaro ilgalaikiam turtui įsigyti gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto.
Ilgalaikio turto įsigyta netiesiogiai už 5 000,00 Lt ir iš viso įsigyta ilgalaikio turto už 5 OOO,OOLt.

Pastaba Nr. 42.Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui.
2014m. dėl valiutos kursų, t. y. konvertuojant litus į eurus, darant pavedimą į užsienį, pinigų likutis
sąskaitoje sumažėjo 23,78 Lt.

Pastaba Nr. 43.Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas). 2014m.
gruodžio 31d. pinigai padidėjo 62 590,76 Lt. Šis padidėjimas susidarė todėl, kad nuo spalio mėn. iš
kitų biudžetinių įstaigų gautos pajamos nebuvo pervedamos į valstybės biudžetą, o liko mūsų
sąskaitoje.

Informacija pagal veiklos segmentus pateikta pagal 25-to standarto 1 priede nustatytą
formą. (Priedas Nr.14)

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimus) nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta pagal 17-to standarto 13 priede
nustatytą formą. (Priedas Nr. 15).Įsipareigojimai nacionaline valiuta ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje 134063,49 Lt. Palyginus su praeitais metais jie padidėjo, nes padidėjo sukauptos
mokėtinos sumos (atostogų rezervas)

2014-12-31 d. nebalansinėje sąskaitoje inventorius sudaro 247 096,50 litų. Per ataskaitinius
metus padidėjo 14233,72 Lt.

DUOMENŲ PATEIKIMAS IR DERINIMAS VSAKYJE

Į VSAKĮ visi duomenys buvo pateikti laiku. Nesuderintos liko dvi sumos.
Nesuderinta su Šakių raj. Savivaldybės administracija 180,00 Lt. Mūsų balanse ši suma yra
komandiruotės išlaidos (sąskaita išrašyta už nakvynės išlaidas).Šakių savivaldybė savo pajamose
šios sumos nerodė.
Nesuderinta su Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondu mokėtinų sumų likutis 187,58
Lt. Šią sumą sudaro PVM mokestis už gruodžio mėn. Kadangi pavėlavome pateikti PVM
deklaraciją už gruodžio mėn., VMI MF rodo permokoOs likutį, nors faktiškai jokios permokos nėra,
o tik laiku nepateikta deklaracija.

Teatro vadovas Sigitas Klibavičius

Vyriausioji buhalterė Valeta Šerkšnaitė
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