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I. Be d ji dali
PATVIRTINTA 2021 m. baland io 30 d. protokolo Nr. 21/04/30
V "Teatiukas", kodas 124544246, buvein s adresas ilo g. 4, Dr si km., Mol t r. (toliau staiga), steigta
1998-09-24, registras, kuriame kaupiami duomenys: LR juridini asmen registras.
staigos pagrindin veikla – teatro spektakli pastatym , k rybini ir menini pramog organizavimo veikla.
Vidutinis staigos darbuotoj skai ius 2020 metais buvo 2, 2019 metais – 2.
II. A kai

li ika

staigos buhalterin apskaita tvarkoma ir finansin s ataskaitos sudaromos vadovaujantis LR buhalterin s
apskaitos statymu, LR finans ministro 2004 m. lapkri io 22 d. sakymu Nr.1K-372 „D l pelno nesiekian i
ribotos civilin s atsakomyb s juridini asmen buhalterin s apskaitos ir finansin s atskaitomyb s sudarymo ir
pateikimo taisykli patvirtinimo“, LR vie j staig statymu ir kitais buhalterin apskait reglamentuojan iais
teis s aktais bei staigos patvirtintomis metodikomis.
Rengiant finansin atskaitomyb buvo atsi velgiama veiklos t stinumo princip t.y. numatoma, kad staiga
artimiausioje ateityje gal s t sti savo veikl .
staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Toliau i d stomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais staiga vadovavosi rengdama metin finansin
atskaitomyb :
Ne a e ial
a
Ilgalaikio nematerialiojo turto grup s: programin ranga, licencijos, kitas nematerialus turtas.
Nematerialaus turto amortizacija skai iuojama taikant tiesiogiai proporcing (tiesin ) skai iavimo metod .

Ilgalaiki

a e ial i

a

Ilgalaikis materialusis turtas pripa stamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus iuos pripa inimo
kriterijus:
1.
2.
3.
4.
5.

staiga ketina j naudoti ilgiau nei vienerius metus;
staiga pagr stai tikisi gauti i turto ekonomin s naudos b simaisiais laikotarpiais;
staiga gali patikimai nustatyti turto sigijimo (pasigaminimo) savikain ;
turto sigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne ma esn u staigos nusistatyt minimali ilgalaikio
materialiojo turto savikain 300 Eur;
staigai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

staigos ilgalaikio materialiojo turto grup s yra:
2.
3.
4.
5.
6.

Pastatai ir statiniai;
Ma inos ir rengimai;
Transporto priemon s;
Kita ranga, prietaisai, rankiai ir rengimai;
Kitas materialus turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas sigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansin
atskaitomyb sigijimo (pasigaminimo) savikaina at mus sukaupt nusid v jim ir jo vert s suma jim bei
prid jus vert s suma jimo atstatym .

staigos ilgalaikio materialiojo turto vert ma inama tada, kai balansin turto vert tampa reik mingai didesn
u jo atsiperkam j vert . Nuostolis d l turto vert s suma jimo pripa stamas veiklos s naudomis pelno
(nuostoli ) ataskaitoje nedelsiant.
staigoje nusid v jimas skai iuojamas taikant tiesiogiai proporcing nusid v jimo metod per naudingo
tarnavimo laik . Nusid v jimas pradedamas skai iuoti nuo kito m nesio pirmos dienos po to, kai turtas prad tas
eksploatuoti, neskai iuojamas nuo kito m nesio pirmos dienos po jo nura ymo, perleidimo.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darb registravimas apskaitoje priklauso nuo t darb
suteikiamo rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina nauding j turto
savybi ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, i darb vert pripa stama ataskaitinio laikotarpio
s naudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais didinama turto vert .
Kai apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui
po ymi arba jis yra perleid iamas, is turtas nura omas.
Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas prastai nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos 2001 m. gruod io
20 d. Pelno mokes io statymo Nr. IX-675, 1 pried lyje patvirtintais normatyvais. Ta iau, priklausomai nuo
turto, jo naudojimo intensyvumo, technini charakteristik staigos vadovas gali nustatyti kitok naudingo
tarnavimo laik .
A a g
Atsargos apskaitoje registruojamos sigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansin atskaitomyb sigijimo (pasigaminimo) savikaina arba gryn ja galimo realizavimo verte, atsi velgiant tai, kuri i j yra
ma esn .
Atsarg nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vert s suma pripa stama to laikotarpio, kuriuo buvo
atliekami nukainojimai, veiklos s naudomis.
Atsarg nukainojimo atstatymo, atliekamo d l grynosios galimo realizavimo vert s augimo, suma ma inamos to
laikotarpio, kurio metu buvo atstatytas vert s suma jimas, veiklos s naudos.
staiga taiko FIFO atsarg

kainojimo b d

staiga taiko nuolat apskaitom atsarg b d .
Ga i
Gautinos sumos apskaitoje registruojamos sigijimo savikaina, o finansin je atskaitomyb je parodomos:
ilgalaik s - amortizuota savikaina, trumpalaik s – sigijimo savikaina at mus nuvert jim .
Re e ai
Rezervai sudaromi tik staigos stat nustatyta tvarka. Dalininkams pri mus sprendim panaikinti ar ma inti
kitus rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo suma jimas, ta pa ia suma didinant nepaskirstyt j peln .
Ne a ki

ai

el a (

liai)

Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitin laikotarp didinamas (ma inamas) registruojant ataskaitinio laikotarpio
gryn j peln (nuostol ), tiesiogiai didinamas (ma inamas) registruojant dalinink sprendimus ma inti arba
panaikinti anks iau sudarytus rezervus, registruojant ataskaitinio laikotarpio esmini klaid taisymo ir apskaitos
politikos pakeitimo rezultatus ir kitais statym nustatytais atvejais.
Nepaskirstytasis nuostoliai per ataskaitin laikotarp didinami (ma inami) registruojant ataskaitinio laikotarpio
gryn j peln (nuostol ), tiesiogiai didinami (ma inami) gavus dalinink na us nuostoliams padengti, pri mus

sprendim padengti nuostolius i rezerv ar nuostoli suma ma inant dalinink kapital , registruojant esmini
klaid taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatus ir kitais statym numatytais atvejais.
Fi a a i a
staigos finansavim sudaro:
- dotacijos – neatlygintinai gautas ilgalaikis turtas arba l os, skirtos tokio turto sigijimui,
- tiksliniai na ai - i valstyb s arba savivaldyb s biud et , Lietuvos ir u sienio paramos fond ,
juridini ir fizini asmen
gauta parama dav jo grie tai apibr tiems tikslams gyvendinti,
- kitas finansavimas – neatlygintinai gautos prek s, dav jui nustatant j panaudojimo tiksl , aukos, kita
parama, dav jui
nenusta ius j konkretaus panaudojimo tikslo.
Turtu gauta parama yra vertinama perdavimo dokumente nurodyta verte, o jeigu ji nenurodyta sigijimo savikain nustato staiga, atsi velgdama io turto tikr j vert jo gavimo metu.
Paslaugomis arba savanori darbu gauta parama finansavimu nepripa stama.
Dotacija pripa stama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir sigytas i tikslinio finansavimo l
turtas
nud vimas. Tiksliniai na ai, nario mokestis, kitas finansavimas pripa stamas panaudotu, kai
patiriamos susijusios s naudos. Neatlygintinai gautas trumpalaikis turtas pripa stamas panaudotu, kai
yra sunaudojamas.
Per ataskaitin laikotarp panaudotos finansavimas pripa stamos finansavimo pajamomis. Panaudojus
tikslini na l as ilgalaikiam turtui sigyti registruojama dotacija.
M k i

i
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sipareigojimai pripa stami staigos apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai staiga gyja prievoles,
kurios tur s b ti vykdytos.
sipareigojimai apskaitoje registruojami sigijimo savikaina, o finansin je atskaitomyb je parodomi:
susij su rinkos kainomis – tikr ja verte, kiti ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai – amortizuota
savikaina, kiti trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai - savikaina.
Paja
Pajamos pripa stamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos
u dirbamos, neatsi velgiant pinig gavim .
Pajamos vertinamos tikr ja verte atsi velgiant suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduot preki
gr inim ir nukainojim .
Pajamomis laikomas tik staigos ekonomin s naudos padid jimas. Pajamomis nepripa stamos tre i j
asmen vardu surinktos sumos, taip pat prid tin s vert s mokestis, kadangi tai n ra staigos gaunama
ekonomin nauda ir ios sumos nedidina nuosavo kapitalo.
Paslaug teikimo pajamos, atsi velgiant tai, ar paslaug teikimo rezultatas gali b ti patikimai
vertintas, ar ne, pripa stamos skirtingais b dais. Rezultatas gali b ti tiksliai vertintas tuomet, kai yra
vykdytos visos ios s lygos:

1.
2.
3.

pajam suma gali b ti patikimai vertinta;
sandoris yra baigtas arba jo vykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali b ti patikimai
vertintas;
tik tina, kad bus gauta su paslaug teikimo sandoriu susijusi ekonomin nauda;

Jei paslaug teikimo sandorio patikimai vertinti negalima, tuomet pajamomis pripa stama suma, lygi
i laidoms, kurias tikimasi atgauti. Pelnas nepripa stamas.
Pajamos skirstomos pajamas u suteiktas paslaugas ir parduotas prekes, finansavimo pajamas ir kitas
pajamas. Suteikt paslaug ir parduot preki pajamas sudaro staigos tipinei (pagrindinei) veiklai
priskiriamos pajamos.
Finansavimo pajamomis pripa stamos per ataskaitin laikotarp panaudotos finansavimo sumos
ataskaitinio ar pra jusi ataskaitini laikotarpi s naudoms dengti.
Kitos veiklos pajamoms priskiriamos ilgalaikio turto pardavimo pelnas bei kitos staigos tipinei (pagrindinei)
veiklai nepriskiriamos pajamos, finansin s ir investicin s veiklos pajamos kaip pal kanos, u sienio valiutos
pasikeitimo teigiama taka ir pana ios pajamos.
S

a d

S naudos pripa stamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
u dirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsi velgiant pinig i leidimo laik .
S naudos vertinamos tikr ja verte.
S naudos skirstomos suteikt paslaug ir parduot preki savikain , kitas s naudas ir veiklos s naudas.
Suteikt paslaug ir parduot preki savikain sudaro parduot preki savikaina ir suteikt paslaug s naudos,
apskaitoje parodomos t ataskaitin laikotarp kur prek s buvo parduotos ar paslaugos suteiktos.
Kitos veiklos s naudoms priskiriamos ilgalaikio turto perleidimo nuostolis bei kitos tipinei veiklai
nepriskiriamos s naudos, finansin s ir investicin s veiklos s naudos kaip pal kanos, u sienio valiutos
pasikeitimo neigiama taka ir pana ios s naudos.
Veiklos s naudoms priskiriama s naudos, susijusios su staigos tipine (pagrindine) veikla, sudaran ios s lygas
ataskaitinio laikotarpio pajamoms u dirbti, bet kuri negalima susieti su konkre iomis pajamomis ir ateinan iais
laikotarpiais jos neduos pajam , apskaitoje registruojamos ir finansin se atasakitose pateikiamos t ataskaitin
laikotarp , kur buvo patirtos. Priskiriamos darbuotoj darbo apmok jimo, ilgalaikio turto nusid v jimo
(amortizacijos), patalp i laikymo ir remonto, transporto, ry i , nuomos, draudimo, mokes i ir kitos pana ios
s naudos.
P bala i iai
kiai kurie suteikia papildomos informacijos apie staigos pad t balanso sudarymo dien
(koreguojantys) atspindimi finansin se ataskaitose, o pobalansiniai vykiai, kurie n ra koreguojantys vykiai, yra
apra omi pastabose, jei i informacija yra reik minga.
III. Pa ab
3.1 Ilgalaiki

a

V Teatriukas ilgalaikio nematerialaus turto neturi.
Kitas ilgalaikis turtas – sukauptos pastato, esan io Dr si km.5, Dubingi sen., Mol t raj. sav.,
rekonstrukcijos s naudos
3.2 Ka i ala .

3.3 staigos kapitalo balansin vert ataskaitinio laikotarpio prad ioje ir pabaigoje sudar 79 Eur. staiga
turi 3 dalininkus. Kapitalas pilnai apmok tas.

3.4 Tik li i fi a a i a .
Duomenys pateikti pridedamoje lentel je.

2021 m. baland io 30 d.
Direktor Dalia Mikoli nait

