
.120143996 . . Ozo g.4,Vilnius

PATVIRTINTA

(ataskaitinis laikotarpis)

IV. INVESTICINIS TURTAS

1965693 1965693

1965693

Praėję finansiniai metai

4894045

4143222

4666911

Finansiniai metai

4143222

4720561

4877591

4143222

Priedas 1

(įmonės pavadinimas)
UAB LIETUVOS KINAS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

protokolo Nr.

d.20 m.

d.

Praėję finansiniai metai

16570

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Trumpalaikis turtas

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

B.

TURTAS IŠ VISO

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

I.

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

I.
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

 I.3 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis
II.

III. MATERIALUSIS TURTAS RUOŠIAMI NAUDOTI

II. MATERIALUSIS TURTAS

I. NEMATERIALUSIS TURTAS

Eil. Nr.
Pastabos 

Nr.

A. Ilgalaikis turtas

m.

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)
Litai2013 m. I ketv. 

(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

3545935 3575696

1566755 1538304

1099615

12758

1965693

10975

1538304

13487
13487

189946

55129

1318349

16570

189946

1115645

1115645

1566755

2145

1331656

229896
229896

KAPITALAS

II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

III. PRIVALPMAS REZERVAS

 III.1 . . .

523689 577339
577339523689

 IV.1 Nepaskirstytas pelnas(nuostoliai)

Balansas

BALANSAS20

20 13 balandžio   15

13 m. kovo      31 d.

Turtas Finansiniai metai

 I.1 Atsargos 1843 1783

55129 III.1 MATERIALUSIS TURTAS RUOŠIAMI NAUDOTI

 I.2 Išankstiniai apmokėjimai 302

1099615

Pastabos 
Nr.

C. Nuosavas Kapitalas

 IV.1

Eil. Nr. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

. . .

 II.1 . . .

 I.1 . . . 4143222



Lilija Moškova

Juozas KoreivaGeneralinis direktorius

48940454877591

121973

NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

pelno mokėsčio įsipareigojimaiII.2

I.

PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Viriausioji buhalterė

E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

D. Dotacijos, subsidijos

84777
II.

PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

88707 88707
II.1 trumpalaikės mokėtinos sumos

210680 173484

173484210680



.120143996 . . Ozo g.4,Vilnius

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITAd.m.

(ataskaitinis laikotarpis)

20 13

20 13 kovo      31

430512

1453216

VEIKLOS SĄNAUDOS

8132

43051265552

153558

645182

153558I.

Eil. Nr.
Pastabos 

Nr.

m.

protokolo Nr.

2098398

2013 m. I ketv.

balandžio   15 d.
(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

A.

Praėję finansiniai metai

      Juozas Koreiva

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

645182

PATVIRTINTA

2098398

PARDAVIMO PAJAMOS 

d.

1022704

995890

Vyriausioji buhalterė Lilija Moškova

Generalinis direktorius

m.

Turtas

KITA VEIKLA

Finansiniai metai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Litai

(26814)

III.

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

145426

65552

VI.

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

IV.

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (53650)

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 3770

IX. PAGAUTĖ

X. NETEKIMAI

PELNO MOKESTIS

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (53650)

907183

995890

88707

(57420)

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (53650)

XII.

 II.1 Suteiktų paslaugų savikaina 145426

UAB LIETUVOS KINAS

Pelno (nuostolių) ataskaita

Priedas 1

20



uZDARosros AKCINES BENDRovEs ,,LrETUvos KINAS,, 2013 METfI I ketv.
FINANSTNTU ATAS KArrU surRUMprNTAS ArS KTNAMASTS n tSra.s

1. BENDRIEJI DUOMENYS APIE IMON4

1.1. fmonds iregistravimo data
UAB ,,Lietuvos kinas" iregistruota 1990 m. gruodZio mdn. 28 d. (Reg. Nr. 012432),

juridinio asmens kodas 120143996. Buveine: Ozo g.4, Vilnius. [mones kapitalas 4 143 222Lt,1( jo
valstybei priklauso lOOTo akcijq. [mone savq akcijq neturi. Per ataskaitin[ laikotarpl akcUlt
pardavimo nebuvo. [statinio kapitalo struktura pateikta 2 priede.

1.2. [mones filialq ir atstovybiq skaiiius, dukteriniq ir asocijuotq lmoniq pavadinimai
ir buveines.

Savaranki5kq filialq, atstovybiq, dukteriniq ir asocijuotq imoniq UAB ,, Lietuvos kinas"
neturi.

1.3. Trumpas lmon6s veiklos apibudinimas
Bendrove uZsiima Sia komercine veikla:

1. kino filmq ir vaizdajuosdiq rodymas kino teatruose;
2. kino fi lmtl,vaizdaj uo s diq, autotransporto,patalpq nuoma;
3. kino filmq ir vaizdajuosdiq subtitravimas,igarsinimas,restauravimas;
4. kino filmq,vaizdajuosdiq saugojimas ir sandeliavimas;
5. poilsio namq paslaugos;
6. kino filmgvaizdo filmq ir televizijos programq gamyba;
7. kino fiImq gamybos [rangos nuoma;
8. kitos paslaugos.

Veiklos pobudis:
Svarbiausias tikslas yra pelno siekimas.
UAB ,,Lietuvos kinas" savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Akciniq bendroviq istatymu, kt. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir istatymais,
bendroves [statais.

1.4. Yidutinis [mon6s s4ra5e esaniiq darbuotojq skaiiius
Vidutinis imones darbuotojq skaidius 2Ol3 m. kovo 31 d. - 18 Zmones .

2. APSKAITOS POLITIKA
2. 1. Ataskaitq parengimo pagrindas
Bendroves finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

buhalterines apskaitos ir {moniq finansines atskaitomybes istatymais, Verslo apskaitos standartais.
Rengiant finansing atskaitomybE buvo atsiZvelgiama I veiklos tgstinumo princip4 t.y. numatoma,

kad bendrove artimiausioje ateityje gaies tgsti savo veiklq.
Finansiniai bendroves metai sutampa su kalendoriniais metais.
[mone rengia trump4 fi nansinE ataskait4.

2.2. Thikomi turto [kainojimo blictrai
Bendroves balanse turtas ikainotas :

1. nemateriaiusis turtas - isigijimo savikaina, atemus sukaupt4amortizacij4;
2. ilgalaikis materialusis turtas - [sigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejim4;
3. atsargos - isigijimo savikaina;

4. gautinos sumos - grynqja verte, atdmus abejotinas skolas;

2.3. Materialus ilgalaikis turtas



Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kur[ [mone valdo ir kontroliuoja, i5 kurio tikisi
gauti ekonomines naudos blsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius
metus, kurio [sigijimo savikain4 galima patikimai nustatyti ir kurio verte didesne uZ nustatytE
minimali4 tos grupes turto vertE.

Nustatytos Sios ilgalaikio materialiojo turto grupes ir minimali Sio turto verte pagal grupes:

Eiles Ilgalaikio materialiojo turro grupe Minimali verte (litais)

1 Pastatai nepriklausomai nuo vertds

2. Transporto priemones 1000

J. Kitas ilgalaikis turtas 1000

Ilgalaikio turto nusidevejimas skaidiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.
verte - 1 Lt. Nusidevejimo sqnaudos priskiriamos [mones veiklos sqnaudoms.

Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo taikotarpiai pagal turto grupes:

Eiles Nr.
Ilgalaikio materialiojo turto grupe

Nauolngo tarnavlmo
(metais)

1. Pastatai 30-60
2. Transporto priemones 4-10
3. Kitas ilgalaikis turtas 3-6

Ilgalaikis materialusis turtas isigijimo metu apskaitoje uZregistruojamas isigijimo savikaina.
Balanse materialusis turtas parodomas isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 nusidevejim4.

2.3.1.Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ilgalaikiu nematerialiuoju turtu laikomas turtas, kuri imone valdo ir kontroliuoja, i5 kurio

tikisi gauti ekonomines naudos b[simaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei
vienerius metus, kurio isigijimo savikain4 galima patikimai nustatyti ir kurio verte didesne uZ
nustatyt4 minimali4tos grupes turto vertQ.

Nustatytos Sios ilgalaikio nematerialiojo turto grupes ir minimali Sio turto verte pagal grupes:

Eiles Minimali verte (litais)

1 Kompiuterines progmmos 1000

2. Kino filmqlicencijos 1000

Itgalaikio nematerialaus turto amc:lrtizaclja skaidiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.
Likvidacine verte - 0 Lt. Nusidevejimo sqnaudos priskiriamos imones veiklos s4naudoms.

Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes:

Eiles Nr.
Ilgalaikio nematerialiojo turto grupe

Naudrngo tarnavrmo
(metais)

1 Kompiuterines programos J

2. Kino filmr1licencijos J

Likvidacine



Ilgalaikis nematerialusis turtas [sigijimo metu apskaitoje uZregistruojamas isigijimo savikaina.
Balanse nematerialusis turtas parodomas [sigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacijq.

2.4,Pajam4 ir sqnaudrtr pripaZinimo principai

Pardavimo pajamos pripaZistamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik imones ekonomines
naudos padidej imas. Pridetines vertes mokestis paj amomis nepripaZistamas.

Prekes laikomos parduotomis, kai [vykdomos Sios s{ygos: [mone perdave pirkejui irzka susijusi4 su
parduotomis prekemis; ipone nebevaldo ir nebekonffoliuoja parduotqprekiq tiketina, kad su prekiq pardavimo
sandoriu susijusi ekonomine nauda bus gauta ir galima patikimai [vertinti jos dyd[; s4naudos, susijusios su
prekiq pardavimo sandoriu, gali bDti patikimai ivertintos.

Paslaugq pajamos pripaZistamos kaupimo principu,t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai pajamos
uZdirbamos,neatsiZvelgiant I pinigr4 gavim4 , pasiaugq teikimo rezultatas gali buti patikimai ivertintas.
Pajamomis laikomas tik imones ekonomines naudos padidejimas.

S4naudos pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikoarpiq kai
uidirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant ipinigqilleidimo laik4

SQnaudomis pripaZistama tik ta ankstesniq ir ataskaitinio laikotarpio i5taidq dalis, kuri tenka per
ataskaitini laikotarp[ uZdirbtoms pajamoms.

Veiklos sqnaudoms priskiriamos ataskaitinio laikotarpio iSlaidos, susijusios su iprastine imones
veikla. Ataskaitinio laikotarpio iSlaidos, kuriq negalima tiesiogiai susieti su konkrediq ataskaitinio
laikotarpio paj amq uZdirbimu, pri skiriamo s veiklo s s4naudoms.

Kitai veiklai, iSskyms finansinE ir investicinE veiktq priskiriamas naudoto ilgataikio materialiojo ir
nematerialiojo turto perleidimo rezultatas bei kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ar s4naudos.

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palflkanos, baudos, delspinigiai, uZsienio valiutos kurso
pasikeitimo rezultatas, kitos finansines ir investicines veiklos pajamos ir sqnaudos. Pajamq i5laidq suvestine
pateikta 1 priede.

2.5. Atsargoms vertinti taikytas biidas ir savikainos nustatymo metodas.
Registruojant atsargas apskaitoje, jos ivertinamos isigijimo savikaina. Apskaidiuojant sunaudottl

gamyboje ar parduotq atsargq savikain4 imone taiko FIFO bldq. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas
apskaitoje registruojamas nuolat.

2.6. Filmq fondo apskaita
Filmq kopijos apskaitomas ir registruojamas uZbalansinese apskaitos registre. Pajamuojamq kino

filmq kopijq bltini duomenys:
1. kino filmo pavadinimas
2. pagaminimo metai
3. gamintojo 5a1is

4. pagrindiniai aktoriai (vaidybiniai fitmai)
5. daliq skaidius
6. kopijlt skaidius
7. gavimo data
8. trukme
9. Zanras

2.7. Pinigq ir pinigq ekvivalentq apibudinimas
Pinigq ir pinigq ekvivaientq straipsnyje parodomi banke ir kasoje esantys pinigai. Trumpalaikiq

labai likvidZiq vertybiniq popieriq skolq bendrove neturejo.

2.8. Bendrov6 moka Siuos pagrindinius mokesEius.



Bendrove moka visus istatymais nustatytus mokesdius. Pagrindiniai mokesdiai: pridetines vertds ,
pelno ,nekilnojamojo turto ,Zemds nuomos, aplinkos terlimo, soc.draudimo ir imokos i garantin[ fond4. I5
darbuotojq i5skaidiuoja ir ! valstybes biudZer4 moka gyventojq pajamq mokesti.

2.9. Reik5mingq pobalansinir; [vykiq trumpas apralymas
Finansine bendroves atskaitomybe koreguojama, jei pobalansiniai ivykiai turi tiesioginE itak4 dar

nepatvirtinus finansines ataskaitos. 2013 m. I ketv. finansines atskaitos nekoreguotos, reik5mingq
pobalansiniq lvykiq [moneje nebuvo.

2.10. Veiklos tgstinumas
[mones veiklos laikotarpis neribotas. Veiklos tEstinumo problemq nera.

PASTABOS

Pastaba Nr.1
Investicinis turtas 1965693,29 U
- Pastatai Dubysos 9.62 ir Taikos pr.105 ,Klaipedoje naudojami tik patalpq nuomos

paslaugoms. Apskaitomas vidutine rinkos kaina .

- Pastaba Nr.2
Atsargos
Likutis 2013 kovo 31 d. 1843 Lt.,

Kino bilietai 177 5,00 Lt
Degalai 68,00 Lt

Pastaba Nr.3
I5ankstiniai apmokejirnai 51,39 Lt., i5 to skaidiaus:

UAB Lukoil 27,t9Lt
V[ registrq centras 24,2OLt

Pastaba Nr.5
Per vienerius metus gautinos sumos 229896 Lt., iS to skaidiaus:

Pirkejqisiskolinimas 229896Lt

Pateikiami priedai: Pajamos ir i5laidos - 1 priedas.
Nuosavas kapitalas - 2 priedas.

[sipareigojimai - 3 priedas.



UZdarosios akcines bendroves

,,Lietuvos kinas" 2013 metq I
ketv. finansiniq ataskaitq
ai5kinamojo ra5to
1 priedas

PAJAMOS IR ISLAIDOS
Ataskaitinis laikotarpis : 2013.01.01-20 13.03.3 1

Sqskaita

500
501

503
s09
5090
531

601

60101
60i 101

601 102

601 103
601 105
60111
601 ls
60117

601 18

604
61104
6tl4
6lt7
6111 1

6rzt
6t22
6r24
635

Suma

600,00
7970,71
9t2,39
139074,88
5000,00
3785,46

t57343,44

-81t3,62
-12322,14
-3617,87
-t8592,14
-806,63
-t478,82
-2t54,77
-3083,68
-7878,88
-39,00
-26678,01
-t7t7,58
-53245,54
-848,90
-534,40
-10497,86
-28,22
1320,02

-15,01

Pavadinimas
Pajamos
Kitos pajamos
Pajamos uZ kino filmq nuom4
Video sales pajamos
Patalpq nuomos pajamos
Kino studijos pajamos
Baudq ir delspinigiq pajamos

I5 viso: Pajamos

S4naudos
Suteiktq paslaugq savikaina
Darbuotojq darbo uZm. ir su juo susij.sqn.(be adm)
El. energijos sqnaudos
Silum. energ. s4naudos
Vand. sunaud. s4naudos
Transporto s4naudos
Mokejimq tretiet. asm. s4naud.(rySio.,spaudajurid.)
Amortizacijos s4naudos (nematerial. turlo)
Kitos bendrosios s4naudos
Komandiruot. s4naudos
Ilgalaikio turto nusiddvejimas
Remonto sqnaudos(studij os irengimas)
Darbuotojq DU ir su juo susijusios i5laidos(admin)
Kitos bendrosios s4naudos
NeleidZiami atskaitymai
Nekilnoj amoj o turto mokesdio s4naudos
Neatskaitomo PVM mokesdio s4naudos
Zemes nuomos mokesdio s4naudos
Baudq ir delspinigiq s4naudos

I5 viso : S4naudos
Pelnas (nuostoliai)

-210993,59
-53650,15



UZdarosios akcines bendroves

,,Lietuvos kinas" 2013 m.I ketv.
finansiniq ataskaitrl
ai5kinamojo ralto
2 priedas

ISTATINIO KAPITALO STRUKTURA

Sudarymo data: 2At3 -04- 1 5
Ataskaitinis laikotarpis: 2013 m.I ketv.
Finansiniq ataskaitq rinkinio valiuta ir jos tikslumo lygis: litais

Rodikliai
Akcijos Akcijq

nominalioji
verte

Sumabendras
skaidius

i5leistos ir
pamoketos

Akcinio kapitalo struktnra
finansiniq metq pabaigoje

4 143 222 4 t43 222 I 4 t43 222

1. Pagal akcijqmSis

1. 1. Paprastosios akcijos 4 143 222 4 143 222 I 4 t43 222

IS VISO: 4143222 4143222 4143222



UZdarosios akcines bendroves

,,Lietuvos kinas" 20t3 m. I ketv.
finansiniq ataskaitq
ai5kinamojo ralto
3 priedas

IMONES ISIPAREIGOJIMU BUKLE

Sudarymo data: 2013-04- 15
Ataskaitinis laikotarpis: 2013 m.I ketv.
Finansiniq ataskaitq rinkinio valiuta ir jos tikslumo lygis: litais

L.e.generalinio direktoriaus pareigas /%' - Henrikas Medkauskas

Vyriausioji buhaltere d S^1. , Lilija Mo5kova

Rodikliai Skolos ar jq dalys, apmoketinos per vienerius finansinius metus

L Skoios tiekejams 64776

2. 5 840

3. Kitos skolos 140064

IS VISO: 210680


