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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA  

 

Savivaldybės įmonės Alytaus telekinas savininkams 

Besąlyginė nuomonė  

 

Mes atlikome Savivaldybės įmonė Alytaus telekinas (toliau – Įmonė) finansinių ataskaitų, 

kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. dienos balansas, 2020 metų pelno (nuostolių) ataskaita, 2020 

m. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir  2020 m gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas (toliau vadinama 

– metinės finansinės ataskaitos), įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia 

Įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos 

rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę 

apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus.  

 

Pagrindas besąlyginei nuomonei pareikšti  

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos 

standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų 

auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų 

valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos 

Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos 

Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos 

finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito 

įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų besąlyginei nuomonei pagrįsti. 

 

Kita informacija   

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės 2020 meų Veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima 

finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos 

informacijos pateikimą pagal teisės aktų reikalavimus. Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas 

neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus 

kaip nurodyta toliau.  

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, 

ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, 

pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu 

pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su 

tuo susijusių pastebėjimų.  

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės 2020 metų Veiklos ataskaitoje pateikta finansinė 

informacija atitinka tų pačių metų finansines ataskaitas bei ar Veiklos ataskaita buvo parengta 



3 
 

laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu 

atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais: 

- Įmonės Veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų 

ataskaitų duomenis; ir 

- Įmonės Veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. 

 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos 

Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę 

atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra 

būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti 

(jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, 

išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių 

alternatyvų, tik taip pasielgti.  

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.  

 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą  

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra 

reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų 

nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą 

iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, 

kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad 

atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems 

remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės 

profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat: 

• Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba 

klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų 

tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo 

rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti 

sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių 

nepaisymas.  

• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti 

konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę 

apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.  
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• Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su 

jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

• Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, 

remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas 

neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu 

padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome 

atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų 

nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos 

surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė 

negalės toliau tęsti savo veiklos.  

• Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, 

ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo 

pateikimo koncepciją.  

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo 

laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos 

nustatėme audito metu.  

 

Auditorė Ona Katlauskienė 

Medkirčių g. 2 A, Alytus, LT-63394 

Uždaroji akcinė bendrovė „Audilona” 

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001288 

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000419 

Auditas baigtas 2021 m. kovo 16 d. 

2021 m. kovo 16 d. 
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PRITARTA 

Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

2021 m. _____________d. 

įsakymu Nr.__________ 

 

 

 

 

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 

2020 METŲ ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITA 

 

 SĮ Alytaus telekinas įregistruota 1993 m. liepos 29 d. Įmonės kodas: 149693995. Įmonės 

steigėjas – Alytaus miesto taryba.  Registras: Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 

registre. Pagrindinė įmonės  veikla -  kino filmų demonstravimas.  

  

 

 Įmonės tikslas 

Teikti viešąsias - komercines paslaugas demonstruojant kino filmus „Dainavos“ kino 

teatre ir vykdyti kitą komercinę veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus bei užtikrinti ilgalaikį, 

patikimą bei efektyvų veiklos vykdymą, plėtrą, racionalų turto ir kitų išteklių panaudojimą siekiant 

kompleksiško kino kultūros populiarinimo skatinimo Alytaus gyventojams bei iš kitų miestų 

atvykstantiems žiūrovams.  

 

Uždaviniai 

Kokybiškas įvairaus žanro kino filmų rodymas.  

Kokybiškas žiūrovų aptarnavimas, patrauklios aplinkos sukūrimas.  

Įvairaus amžiaus žmonių skatinimas domėtis kino meno kultūra. 

 

 Įgyvendinimo priemonės ir rezultatai. 

 

2020 metais įmonėje dirbo 7 (6,5 etato) darbuotojai pagal neterminuotas darbo sutartis 

(išskyrus direktoriaus darbo sutartis terminuota).  2020 metais vidutinis darbo užmokestis bruto buvo 

1139 Eur. Dėl Lietuvoje paskelbtų  Covid-19 pandemijos valdymo priemonių, kino teatras „Dainava“ 

per 2020 m. 5 mėn. negalėjo teikti tiesioginių savo paslaugų, dėl to šį laikotarpį visas aptarnaujantis 

personalas buvo išleistas į prastovas. 2020 metais įmonė dirbo pelningai. Įmonės grynasis pelnas – 

38328 Eur, paskaičiuota 2594 Eur pelno mokesčio. 2020 m. gruodžio 31 d. nuosavas kapitalas yra 

143867. Bendros pardavimų pajamos – 113301  Eur. Iš įvairių programų ir šaltinių kino teatras 

„Dainava“ pritraukė 104170 Eur subsidijų ir dotacijų, kurios padėjo praradus galimybę gauti pajamas 

išlaikyti stabilią įmonės finansinę padėtį.  

  

Vidutinė bilieto kaina į kino seansus  –  4,20 Eur. Vidutinė kino bilieto kaina Lietuvoje 

5,53 Eur, 24% didesnė nei „Dainavoje“. Per 2019 m. už kino bilietus surinkta 255 282 Eur, per 2020 

m. - 118 376 Eur (su PVM). Kritimas - 54%. Bendras kino teatrų pajamų už kino bilietus kritimas 

Lietuvoje  62,33 %. 
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Pastaba: pajamos be PVM 

 

Žiūrovai  

                

Kino teatras „Dainava“ – visoms amžiaus ir socialinėms grupėms skirta laisvalaikio 

praleidimo ir kino kultūros populiarinimo vieta Alytuje, turinti ištikimą savo lankytojų ratą. Dėl 

Lietuvoje paskelbtų  Covid-19 pandemijos valdymo priemonių, kino teatras „Dainava“ per 2020 m. 

5 mėn. negalėjo teikti tiesioginių savo paslaugų – prarado bet kokią galimybę gauti pajamas. Tais 

mėnesiais, kai Vyriausybės sprendimais buvo leidžiama kino teatrų veikla  vis tiek galiojo daugybė 

ribojimų – buvo galima užlipdyti tik 30 – 50 proc. salėje turimų vietų, viso filmo metu buvo 

privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes, privaloma registruoti žiūrovus. Dėl draudimo nuo spalio 

mėn. kino salėje vartoti maisto produktus, buvome priversti stabdyti prekybą maisto produktais.   Tai 

neišvengiamai paveikė įmonės veiklos rodiklius.   

 

 
 

 

Kino teatrą 2020 m. aplankė 28 324  žiūrovai, 48,5 % mažiau nei numatyta Alytaus miesto 

savivaldybės strateginiame plane.  %). Žiūrovų skaičiaus kritimas Dainavoje – 53 % Bendras 

žiūrovų skaičiaus kino teatruose Lietuvoje kritimas - 63%. 
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Siekiant skatinti didesnį jaunimo susidomėjimą kinu, studentams ir moksleiviams, 

pateikusiems pažymėjimą, ir organizuotoms moksleivių grupėms, buvo taikomos nuolaidos. 

Nuolaidos taip pat taikomos ir senjorams, siekiant didinti jų užimtumą ir įtraukti į visuomenės 

gyvenimą.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Filmai  

 

2020 metais „Dainavos” kino teatre parodyta 829 seansai ( 2019 m. 1423 seansai)  

įvairaus žanro filmų. Neišvengiamai karantinas ir veiklos ribojimai padarė didelę įtaką ir filmų 

pasiūlai. Iš viso per 2020 m. kino teatre „Dainava“ parodyta 114 filmų: 18 animacinių, 5 

dokumentiniai ir 91 vaidybinis. Didžiausios pajamos ir aukščiausias lankomumas buvo pasiektas iš 

lietuviškų filmų bei dubliuotų lietuviškai filmų, skirtų visai šeimai.   

 

Kino teatro „Dainava“ 2020 m. filmų TOP 10: 

 

  Filmo pavadinimas  Filmo žanras  

Žiūrovų 

skaičius 

1 IMPORTINIS JAUNIKIS 

Komedija 

(lietuviška) 3801 

2 TOBULAS PASIMATYMAS 

Komedija 

(lietuviška) 3779 

3 LEDO ŠALIS 2  

Animacinis visai 

šeimai 1215 

4 VEDYBOS, SKYRYBOS IR BARSUKAS 

Komedija 

(lietuviška) 1143 

5 ARKTIES KOMANDA 

Animacinis visai 

šeimai 785 

6 TROLIAI 2 

Animacinis visai 

šeimai 749 
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7 

MOTERYS MELUOJA GERIAU. 

ROBERTĖLIS. ANTROJI BANGA 

Komedija 

(lietuviška) 749 

8 UŽSIMASKAVĘ ŠNIPAI 

Animacinis visai 

šeimai 698 

9 1917 Karinė drama  647 

10 AFTER. KAI MES ABEJOJOM Romantinė drama 639 

 

 

Šalia mokamų seansų Alytaus miesto kultūrinio gyvenimo gerinimui buvo organizuoti specialūs 

nemokami kino seansai Alytaus miesto šventei, Senjorų dienai ir t.t. glaudžiai bendradarbiaujama su 

švietimo įstaigomis, vasaros stovyklų organizatoriais, nevyriausybinėmis organizacijomis.  

 Kadangi „Dainavos“ kino teatras dirba su skaitmenine kino rodymo įranga. Alytuje, 

kaip ir didžiuosiuose Lietuvos miestuose ar net visame pasaulyje filmai rodomi premjerų datomis. 

Didžiausių kompanijų filmų premjeros anonsuojamos per respublikinę televiziją, stambiausiuose 

dienraščiuose, skaitomiausiuose portaluose. Kino teatras aktyviai dirba socialiniuose tinkluose ir 

bendradarbiauja su regionine žiniasklaida.  

  

Renginiai kino teatre „Dainava“ 

 

Kino teatras kaip Alytaus miesto savivaldybei priklausanti įmonė, stengiasi ne tik 

pelningai vykdyti savo veiklą, bet ir pagal galimybes įsilieti į Alytaus miesto kultūrinį gyvenimą. 

Kino teatre „Dainava“ kasdien rodomi ne tik kino seansai – čia vyksta ir kiti Alytaus bendruomenei 

aktualūs renginiai. Svarbiausi 2020 m. renginiai: 

• 2020 m. vasario 21 d. –  dokumentinio A.Kinderio filmo „Kalba Alytus“  

premjera 

• 2020 m. kovo 5 d. ir liepos 7 d. Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus 

filialo fotografijos studentų darbų parodų atidarymai 

• 2020 m. vasario 8 d. ir rugpjūčio 12 d. surengti specialūs seansai su diskusijomis 

apie autizmo spektro sutrikimus, bendradarbiaujant su asociacija „Lietaus vaikai“ 

• 2020 m. suorganizuoti specialūs prancūziško kino „Žiemos ekranai“ kino seansai. 

• 2020 sausio 8 d. ir kovo 8 d. vyko specialūs iniciatyvos moterims „Normalios 

bobos eina OUT“ kino seansai. 

• 2020 rugsėjo 17 d. Europos paveldo dienų renginys.  

• 2020 spalio 22 d. atidaryta paroda, skirta kino teatro „Dainava“ pastato 60-ies 

metų jubiliejui.   

Dėl pandemijos atšauktas festivalis „Kino pavasaris“, neribotam laikui nukelta daugybė pasaulinio 

ir lietuviško filmų premjerų. 

 

 Einamieji metų darbai  

 

Dėl pandemijos atšauktas vasarą planuotas tualeto remontas.  

Buvo ruošta ir teikta paraiška  Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programai 

„Kultūra“ - „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ antro aukšto renovacijai, kuri deja šį kartą 

nelaimėjo, tačiau didelis darbas nudirbtas, galima tobulinti ir toliau ieškoti finansavimo galimybių.  

Įmonėje finansinė padėtis pandemijos akivaizdoje bent kol kas stabili. DU ir kitos sąskaitos 

apmokamos laiku, nėra susikaupusių skolų.  

Atnaujinta internetinė bilietų pardavimo sistema, įdiegta galimybė dovanų kuponus pirkti kino teatro 

internetinėje svetainėje.  

Iš įvairių programų ir šaltinių kino teatras „Dainava“ pildė paraiškas ir gavo 104170 Eur subsidijų ir 

dotacijų bei itin sudėtingus 2020 m. išgyveno savarankiškai be AMS biudžeto lėšų. 

 

Veiklos rezultatai: 
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Pataba: į administracines sąnaudas įtrauktas visos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos.    

 

 

  

Direktorė                                                                                                       Simona Butrimienė    
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(ataskaitinis laikotarpis)

A. 3.4 47075          60023           

1. 878                

2. 47075           59145            

3.

4.

B. 131025       95227           

1. 3.7 1024             1557              

2. 3.8 1059             1369              

3.

4. 128942         92301            

C. 166              376               

178266       155626        

D. 143867       105539        

1. 3.9 73810           73810            

2.

3.

4. 3.11 3550             3550              

5. 3.10 66507           28179            

E. 3.19 23290          26883           

F.

G. 3.13 11073          17965           

1.

2. 11073           17965            

H. 3.14 36                 5239             

178266       155626        

Direktorė __________________

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

Vyr. buhalterė __________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Sutrumpinto balanso forma

Savivaldybės įmonė Alytaus telekinas, kodas 149693995

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Sporto g. 2, Alytus LT-62152

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2021 m. kovo 3 d.
(ataskaitos sudarymo data)

  2020-01-01 - 2020-12-31 Eurais
 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

TURTAS

ILGALAIKIS TURTAS

Nematerialusis turtas

Materialusis turtas

Finansinis turtas

Kitas ilgalaikis turtas 

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos 

Per vienus metus gautinos sumos 

Trumpalaikės investicijos 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

TURTO IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

NUOSAVAS KAPITALAS

Kapitalas

Akcijų priedai

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Simona Butrimienė

(vardas ir pavardė)

Perkainojimo rezervas 

Rezervai

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

ATIDĖJINIAI

Danguolė Petkevičienė

(vardas ir pavardė)

Eil. 

Nr.

Pasta-

bos Nr.            

 Ataskaitinis 

laikotarpis                 

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Straipsniai

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai



12 
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Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

2020-01-01 - 2020-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)

Ilgalaikio 

materialiojo 

turto

Finansinio 

turto

Privaloma- 

sis arba 

atsargos 

(rezervinis) 

kapitalas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) 

laikotarpio pabaigoje
    73810       3550     59804   137164 

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas              - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas              - 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio 

(metinio) laikotarpio pabaigoje
    73810           -           -              -              -       3550              -           -     59804   137164 

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)
             - 

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
             - 

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)              - 

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas 

(nuostoliai)
             - 

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)    (31625)    (31625)

10. Dividendai              - 

11. Kitos išmokos              - 

12. Sudaryti rezervai              - 

13. Panaudoti rezervai              - 

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba 

pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
             - 

15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas 

(sumažėjimas)
             - 

16. Įnašai nuostoliams padengti              - 

17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio 

pabaigoje 
    73810           -           -              -              -       3550              -           -     28179   105539 

18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)
             - 

19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
             - 

20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)              - 

21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas 

(nuostoliai)
             - 

22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)     38328     38328 

23. Dividendai              - 

24. Kitos išmokos              - 

25. Sudaryti rezervai              - 

26. Panaudoti rezervai              - 

27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba 

pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
             - 

28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas 

(sumažėjimas)
             - 

29. Įnašai nuostoliams padengti              - 

30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje     73810           -           -              -              -       3550              -           -     66507   143867 

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio 

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Iš viso

Savivaldybės įmonė Alytaus telekinas, kodas 149693995

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Sporto g.2, Alytus LT-62152
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2020 M. GRUODŽIO  31 D.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

     (vardas ir pavardė)

Danguolė Petkevičienė
(parašas)     (vardas ir pavardė)   

2021 m. kovo 3 d.
(ataskaitos sudarymo data)

Eurais
( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Perkainojimo rezervas Įstatymo numatyti 

rezervai

Apmokėtas 

įstatinis 

arba 

pagrindinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos 

(–)

Kiti 

rezervai

Nepas-

kirstytasis 

pelnas 

(nuostoliai)

Simona Butrimienė
(parašas)
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Savivaldybės įmonė Alytaus telekinas, įmonės kodas 149693995 

Sporto g. 2, Alytus LT-62152 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2020 m. gruodžio 31 d.  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2021 m. kovo 3  d  
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1.  BENDRIEJI DUOMENYS  

1.1.   Informacija apie įmonę 

 

SĮ Alytaus telekinas 

Telefonas: 8 315 76228, 8-315-76229 

El. info@kinasdainava.lt 

Įmonės kodas: 149693995 

Registras: Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 

Registruota: 1993 m. liepos 29 d. 

Vadovybė 

Direktorė Simona Butrimienė 

  

1.2.   Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas 

           Įmonės veiklos pobūdis: Teikti viešąsias paslaugas demonstruojant kino filmus „Dainavos“ 

kino teatre ir vykdyti kitą komercinę veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.            

1.3.   Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius  

Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus ir praėjusius ataskaitinius metus 

sudarė atitinkamai 7 ir 7 žmonės. 

1.4.   Finansiniai metai ir jų pakeitimai 

Finansiniai įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais. 
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2.  APSKAITOS POLITIKA 

2.1.   Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas 

finansinių ataskaitų rinkinys 

           Šios SĮ Alytaus telekinas metinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. 

gruodžio 31 d., parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Įmonių 

finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo apskaitos standartais, bei SĮ Alytaus 

telekinas  patvirtinta apskaitos politika.  

2.2.   Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis 

parodomas likutine verte, kuri gaunama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir 

vertės sumažėjimo sumą. SĮ Alytaus telekino ilgalaikiam nematerialiajam turtui priskiriama turtas, 

kuris neturi materialios substancijos, kuris bus naudojamas ilgiau nei vieneri metai ir kurio įsigijimo 

savikaina yra didesnė nei 300 Eur. Nusidėvėjimo normatyvai: programinei įrangai – 3 m., įsigytoms 

teisėms – 3 m., kitam nematerialiajam turtui – 4 m.   

  

2.3.   Ilgalaikis materialusis turtas 

            Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Materialiajam turtui priskiriama tas turtas, kurį įmonė 

valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikimasi gauti ekonominės naudos būsimais laikotarpiais, kuris bus 

naudojamas ilgiau nei vieneri metai ir kurio įsigijimo savikaina yra didesnė nei 300 Eur. 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu, likvidacinė vertė ilgalaikio materialiojo 

turto – 1 Eur. Nusidėvėjimo normatyvai: mašinoms ir įrengimams – 5 m., baldams, inventoriui – 6 

m., kompiuterinei technikai – 3 m., kitam materialiajam turtui – 4 m. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 

skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įmonės 

bendroms ir administracinėms sąnaudoms.  

   

2.4.   Finansinis turtas 

  

Gautinos sumos 

Gautinas sumas apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.  

Abejotinų skolų suma nustatoma pagal skolos atsiradimo laiką.  Per vienus metus gautinos 

sumos balanse parodomos amortizuota savikaina atėmus abejotinas skolas. 

2.5.   Atsargos 

Atsargomis laikomas įmonės trumpalaikis turtas, sunaudojamas pajamoms uždirbti per 

vienerius metus.  
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Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Apskaičiuojant sunaudotų 

ar parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas 

apskaitoje registruojamas nuolat (arba periodiškai).  

Nebaigtos gamybos ir pagamintos produkcijos pasigaminimo savikainą sudaro tiesioginės 

gamybos išlaidos (pagrindinių žaliavų ir tiesioginio darbo išlaidos) bei netiesioginės gamybos išlaidos 

(pagalbinių žaliavų (medžiagų), netiesioginio darbo bei kitos netiesioginės gamybos išlaidos, susijusios 

su produkcijos gamyba). 

Atsargos balanse parodomos jas įvertinus įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja 

galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė. 

2.6.   Finansiniai įsipareigojimai 

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įmonė prisiima įsipareigojimą 

sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. 

Pirmą kartą pripažįstant finansinį įsipareigojimą, įmonė įvertina jį savikaina, t.y. gauto turto ar 

paslaugų verte. Sudarius mainų sandorį, atsiradusio finansinio įsipareigojimo savikaina nustatoma pagal 

mainų sutartyje nustatytą vertę. Jei mainų sutartyje naujai prisiimto įsipareigojimo vertė nenurodyta, 

įsipareigojimo savikaina lygi mainais gauto įsipareigojimo tikrajai vertei.  

Trumpalaikiai įmonės įsipareigojimai apskaitomi jų savikaina. Ilgalaikių įsipareigojimų įmonė 

neturi 

2.7.   Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai 

            Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik įmonės 

ekonominės naudos padidėjimas. Pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas. Jomis 

nelaikoma trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos ir pridėtinės vertės mokestis.  

2.7.   Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai 

            Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik įmonės 

ekonominės naudos padidėjimas. Pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas. Jomis 

nelaikoma trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos ir pridėtinės vertės mokestis. Pagrindiniai veiklai 

priskiriamos kino filmų rodymo pajamos. 

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu 

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

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per 

ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. 

             Parduotų prekių savikaina pripažįstama ir registruojama apskaitoje, kai prekės yra parduotos 

ir pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Atsargos apskaitomos nuolat apskaitomų atsargų būdu, 

taikant FIFO metodą. Prekių pardavimo pajamos priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Kitai veiklai 

priskiriamos įmonės pajamos už reklaminių klipų transliacijas. Kitos veiklos sąnaudoms priskiriama 

prekių pardavimo savikaina. Pelno/nuostolio ataskaitoje pateikiamas tik rezultatas.  

      Dotacijų apskaita 

            Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu. Gauta dotacija ilgalaikiam turtui apskaitoje ir 

finansinėje atskaitomybėje pripažįstama dalimis, t. y. mažinama tiek, kiek to turto nudėvima, ir 

mažinamos to turto nusidėvėjimo sąnaudos. Nepanaudotos dotacijos dalies likutis rodomas balanse. 

Dotacija patirtoms sąnaudoms kompensuoti dalimis pripažįstama panaudota tiek, kiek patiriama 

sąnaudų, kurioms kompensuoti skirta dotacija t .y. mažinama kompensuojamos sąnaudos.  
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2.8.   Pelno mokesčio apskaita 

Pelno mokestis apskaitomas taikant kaupimo principą. Pelno mokesčiu laikomas pagal Lietuvos 

Respublikos pelno mokesčio įstatymą mokamas pelno mokestis. Ataskaitinio laikotarpio pelno 

mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos taikant mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatytą 

apmokestinamojo pelno apskaičiavimo metodiką.  

2.9.   Tarpusavio užskaitų apskaita 

Turtas ir įsipareigojimai finansinėse ataskaitose užskaitomi, kai turtas ir įsipareigojimai yra 

susiję su tuo pačiu asmeniu, ir toks užskaitymas numatytas sutartyje arba yra susitarimas dėl jų 

tarpusavio užskaitymo.  

Galutinis rezultatas - pelnas ar nuostolis finansinėse ataskaitose pateikiamas perleidžiant 

ilgalaikį nematerialųjį, materialųjį turtą, ilgalaikį ir trumpalaikį finansinį turtą. 

Pajamos ir sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo tarpusavyje užskaitomos ir finansinėse 

ataskaitose pateikiamas rezultatas.  

2.10. Mokesčiai 

            Įmonė priskaičiuoja ir sumoka visus įstatymais nustatytus mokesčius: pridėtinės vertės 

mokestį, pelno mokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas, įmokas į garantinį fondą, mokesčius 

už aplinkos teršimą, nekilnojamojo turto mokestį, žemės bei žemės nuomos mokesčius 

            Iš darbuotojų išskaičiuoja ir į valstybės biudžetą moka gyventojų pajamų mokestį, socialinio 

draudimo įmokas, privalomojo sveikatos draudimo įmokas.  

2.11. Apskaitos klaidų taisymas 

Įmonėje esminėmis klaidomis laikomos klaidos, padarytos pajamų ir sąnaudų straipsniuose, 

dėl kurių atsiradimo praėjusio ar kelių praėjusių laikotarpių finansinė atskaitomybė teisingai 

neatspindi įmonės finansinės būklės bei veiklos rezultatų.  

 Įmonėje taikomi šie praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo būdai: 

       esminės klaidos taisomos retrospektyviniu būdu, koreguojant praėjusių ataskaitinių 

metų duomenis; 

       neesminės klaidos taisomos perspektyviniu būdu, t.y. klaidos taisomos ataskaitinio 

laikotarpio finansinėse ataskaitose. 

Aiškinamajame rašte atskleidžiama informacija tik apie reikšmingus apskaitos politikos 

pakeitimus ir tik apie esminių klaidų taisymus.  

Informacija laikoma reikšminga, kai neteisingas pateikimas gali turėti įtakos finansinių 

ataskaitų informacijos vartotojų priimamiems sprendimams.  
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3.  PASTABOS 

3.1.   Esminių klaidų taisymas 

Esminių klaidų  2020 metais nebuvo taisyta. 

  

3.2.   Apskaitos politikos keitimas 

Apskaitos politika pakeista nebuvo.  

  

3.3.   Apskaitinių įvertinimų tikslinimas 

Apskaitinių įvertinimų 2020 metais tikslinta nebuvo. 

  

  

3.4.    Ilgalaikis nematerialus ir materialusis turtas (Eur) 

Rodikliai 

Nemat

erialus 

turtas 

Pastatai 

ir 

statiniai 

Maši

nos ir 

įreng

i-mai 

Trans-

porto 

priemo-

nės 

Kita 

įranga, 

prietaisai, 

įrankiai ir 

įrenginiai 

Nebaig

-ta 

statyba 

Kitas 

mate-

rialusis 

turtas 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių 

finansinių metų pabaigoje 
878 39994   19151   60023 

a) Įsigijimo savikaina 

Praėjusių finansinių  

metų pabaigoje 

Finansinių metų pokyčiai: 

- turto įsigijimas 

- perleistas ir nurašytas     

turtas (-) 

- perrašymai iš vieno straipsnio 

į kitą + / (-) 

 

 

5300 

 

 

 

 

 

134851 

   

 

180820 

335 

 

 

   

 

320971 

335 

 

Finansinių metų pabaigoje 5300 134851   181155   321306 

b) Perkainojimas 

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 

Finansinių metų pokyčiai: 

- vertės padidėjimas 
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(sumažėjimas) + / (-) 

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto (-) 

- perrašymai iš vieno straipsnio 

į kitą + / (-) 

Finansinių metų pabaigoje         

c) Nusidėvėjimas 

Praėjusių finansinių  

metų pabaigoje 

Finansinių metų pokyčiai: 

- finansinių metų 

nusidėvėjimas 

- atstatantys įrašai (-) 

- kitiems asmenims perleisto  

ir nurašyto turto nusidėv. (-) 

- perrašymai iš vieno straipsnio 

į kitą + / (-) 

 

 

4422 

 

878 

 

 

 

 

 

94857 

 

1927 

 

   

 

161669 

 

10478 

 

 

   

 

260948 

 

13283 

 

 

Finansinių metų pabaigoje 5300 96784   172147   274231 

d) Vertės sumažėjimas 

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 

Finansinių metų pokyčiai: 

- finansinių metų vertės 

sumažėjimas - atstatantys 

įrašai (-) 

- kitiems asmenims perleisto  

ir nurašyto turto (-) 

- perrašymai iš vieno straipsnio  

į kitą + / (-) 

        

Finansinių metų pabaigoje         

e) Likutinė vertė  

finansinių metų pabaigoje  

(a) + (b) - (c) - (d) 

0 38067   9008   47075 

                                                                                                                                

  

                    Turto perkainojimo metodai nebuvo taikyti. 

                     

3.5.   Finansinis turtas 

                        Finansinio turto įmonė neturi 
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3.6.   Kitas ilgalaikis turtas 

            Kito ilgalaikio turto įmonėje nėra 

  

3.7.   Atsargos 

Informacija apie žaliavas, medžiagas ir komplektavimo detales: 

Rodikliai 

Žaliavos ir 

komplekta-

vimo gaminiai 

(Eur) 

Nebaigta 

gamyba 

(Eur) 

Pagaminta 

produkcija 

(Eur) 

Pirktos 

prekės, skirtos 

perparduoti 

(Eur) 

Iš viso 

(Eur) 

a) Atsargų įsigijimo savikaina  

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 
703   807 1510 

Finansinių metų pabaigoje 703   309 1012 

b) Nukainojimas  iki grynosios galimo 

realizavimo vertės (atstatymas) 

praėjusių finansinių metų pabaigoje 

     

Finansinių metų pabaigoje      

c) Grynoji galimo realizavimo vertė 

finansinių metų pabaigoje (a) – (b) 
703   309 1012 

Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas 

LIFO būdas 
     

Įkeistų atsargų vertė      

Atsargos prieš trečiuosius asmenis      

 

Informacija apie sumokėtus avansus: 

Rodikliai Finansinių metų pabaigoje (Eur) Praėjusių finansinių metų pabaigoje 

(Eur) 

Sumokėti avansai už paslaugas  12 47 

 

3.8.   Per vienus metus gautinos sumos 
 

          Informacija apie per vienus metus gautinas sumas: 

  

 

Stambiausios gautinų sumų grupės Finansinių metų pabaigoje (Eur) Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje (Eur) 

Pirkėjų skolos 152  1369 

Abejotinos pirkėjų skolos (-) 0   

Kitos gautinos sumos, iš viso: 
iš jų: 

907    

Suteiktos paskolos     

Kitos gautinos skolos  907   

Atskaitingi asmenys     
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3.9. Įmonės įstatinis kapitalas 

 

Rodikliai Akcijų skaičius Suma (Eur) 

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje 

1. Pagal akcijų rūšis 

1.1. Paprastosios akcijos 

1.2. Privilegijuotos akcijos 

1.3. Darbuotojų akcijos 

1.4. Specialiosios akcijos 

1.5. Kitos akcijos 

  

IŠ VISO:   

2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas  73810 

Savos akcijos, kurias turi pati įmonė   

Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės   

  

3.10. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas  

SĮ Alytaus telekino pelnas (nuostoliai) skirstomi steigėjo sprendimu. 

Straipsniai Suma (Eur) 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje 28179 

Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 38328 

Paskirstytas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 66507 

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti  

Pervedimai iš rezervų  

Paskirstytas pelnas  

Pelno paskirstymas: 

- į įstatymo numatytus rezervus 

- į kitus rezervus – dividendai 

- kiti 

 

1916 

Nepaskirstytasis rezultatas 64591 

  

3.11. Rezervų sudarymo tikslai ir naudojimo apribojimai 

2020 metais rezervai sudaromi nebuvo. 
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3.12. Atidėjiniai 

 2020 metais atidėjimai nebuvo formuoti. 

  

3.13. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 

  

   Informacija apie mokėtinas sumas ir kitus įsipareigojimus pagal jų padengimo laikotarpius: 

Mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų 

skaidymas pagal rūšis 
Skolos ar jų dalys apmokėtinos: 

Per vienus 

metus 

mokėtinos 

sumos (Eur) 

Po vienų metų, 

bet ne vėliau 

kaip per penkis 

metus 

mokėtinos 

sumos (Eur) 

Po penkių metų 

mokėtinos 

sumos (Eur) 

Iš viso (Eur) 

Skoliniai įsipareigojimai, iš viso: 
iš jų: 

11073     11073 

Gauti avansai, iš viso: 
  

 
    

 

Skolos tiekėjams, iš viso: 
  

1359     1359 

Pelno mokesčio įsipareigojimai, iš 

viso: 
  

2594     2594 

Su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai, iš viso: 
  

7117     7117 

Kitos mokėtinos sumos ir 

trumpalaikiai įsipareigojimai, iš viso:  

3     3 

  

 

3.14. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 

Sukauptos sąnaudos – už gautas tęstines paslaugas įmonės sąnaudomis tolygiai 

pripažintos sumos, kurias ji turės sumokėti ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais.  

Ateinančio laikotarpio pajamas sudaro įmonės dar neuždirbtos, tačiau pirkėjų 

(užsakovų) už teikiamas tęstinio pobūdžio paslaugas sumokėtos sumos, kurios pajamomis bus 

tolygiai pripažįstamos ateinančias ataskaitiniais laikotarpiais.  
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           Informacija apie sukauptas sąnaudas ir ateinančių laikotarpių pajamas: 

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 

pajamos 
Pripažinimo terminai 

Per vienus 

finansinius metus 

(Eur) 

Po vienų metų, 

bet ne vėliau kaip 

per penkis metus 

(Eur) 

Po penkių metų 

(Eur) 

Sukauptos sąnaudos iš viso: 
  

36   
  

Ateinančių laikotarpių pajamos iš viso:       

  

3.15. Pajamos  

Informacija apie pardavimo pajamas: 

Pajamų rūšis Finansiniai metai (Eur) 

  

Praėję finansiniai metai 

(Eur) 

Parduotų prekių ir paslaugų pajamos 113301 210906 

 

 

 

 

            2020 m. įmonė gavo subsidijų apyvartinėms lėšoms mikroįmonėms 9539 Eur ir 76258 Eur 

iš Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos, kurios priskirtos kitos veiklos pajamomis. 

 

3.16. Sąnaudos  

Informacija apie pagrindines įmonės sąnaudų grupes: 

Sąnaudų grupė Finansiniai metai (Eur) 

  

Praėję finansiniai metai 

(Eur) 

ŪKINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS, iš viso: 
iš jų: 

158176 277583 

Pardavimo savikaina 57322 108116 

Veiklos sąnaudos, iš viso 
iš jų:  

100854 169467 

Pardavimų sąnaudos 589 1792 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 100265 152916 

Kitos veiklos sąnaudos  14759 

 Pardavimo savikaina 2020 m. lyginant su 2019 m. sumažėjo, atitinkamai sumažėjus 

pajamoms.   

  
  

3.17. Pelno ir atidėtieji mokesčiai 

2020 m. priskaičiuota 2594 Eur pelno mokesčio.2018 m.  
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3.18. Vadovams ir susijusiems asmenims priskaičiuotos pinigų 

sumos, kitas perleistas turtas bei suteiktos garantijos 

 

Informacija apie finansinius ryšius su įmonės vadovais: 

Rodikliai Finansiniai 

metai 

(Eur) 

Praėję finansiniai 

metai 

(Eur) 

Likutis finansinių 

metų pabaigoje 

Per metus vadovams apskaičiuotos sumos, 

susijusios su darbo santykiais: 
 

 

40039 

 

 

73700 

  

Kitiems susijusiems asmenims       

Įmonės suteiktos paskolos       

Gautos paskolos        

Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos       

Suteiktos garantijos       

Kitos reikšmingos sumos per metus priskaičiuotos 

vadovams 
      

Kitos reikšmingos sumos per metus priskaičiuotos 

susijusiems asmenims 
      

Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei       

Parduotas turtas       

Vadovų skaičius 2 3  

            

3.19. Dotacijų apskaita 

                 Informacija apie dotacija:                                                                                                                                                                                                         

Dotacijų 

(subsidijų), 

tikslinių 

įnašų  rūšis 

2019m. 

gruodžio 

31 d. 

(Eur) 

Gautos 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos 

(Eur) 

Nurašytų 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos 

(Eur) 

Panaudotų 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos 

(Eur) 

Gautinos 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos 

(Eur) 

2020 m. 

gruodžio 31 

d. 

(Eur) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ilgalaikiam 

turtui 
26883     

  

3593 

  

  23290 

Subsidija 

darbo 

užmokesčiui 

  

 

18373 

 

 

  

 

18373 

 

 

    

Viso 26883 18373   18373   23290 
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           Dotacijų likutį sudaro ilgalaikio turo įsigyto iš dotacijų likutinė vertė. Šios dotacijos mažėja 

to turto nusidėvėjimo dalimi per ataskaitinį laikotarpį. 

 

3.20. Reikšmingų pobalansinių įvykių trumpas aprašymas 

Po metinių finansinių ataskaitų sudarymo datos neįvyko jokių reikšmingų įvykių, kurie galėtų 

turėti esminės įtakos 2020 gruodžio 31 d. finansinėms ataskaitoms. 

  

  

Direktorė                                                       Simona Butrimienė                                        

  

Vyriausia buhalterė                                       Danguolė Petkevičienė                                     
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