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MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2010 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I.

BENDROJI DALIS

Marijampolės dramos teatras - Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota
1998 metais, 2009 m. gegužės 4 d. išduotas naujas Registravimo pažymėjimas, kodas –
290496690. Marijampolės dramos teatras dirba vadovaujantis 2009-03-30 Marijampolės
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-718 patvirtintais nuostatais.
Teatro adresas: P. Armino g.2, LT-68297 Marijampolė.
2010 m. rugsėjo 30 d. teatre dirbo 13 darbuotojų pagal darbo sutartis, kiti darbuotojai dirbo
pagal autorines sutartis.
Marijampolės dramos teatras filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi. Informacijos apie
svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia Teatras ir kurios gali paveikti tolesnę
Teatro veiklą, neturi.
Teatras kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.
Teatro restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.
Finansiniai Teatro metai sutampa su kalendoriniais metais.
II. PASTABOS
1. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas
įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje parodomas iš įsigijimo savikainos
atėmus sukauptą amortizaciją. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialinio turto
likutinė vertė 1823 Lt.
2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje fiksuojamas
įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto grupei taikomi ilgalaikio
turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Marijampolės dramos teatro direktoriaus 200910-29 įsakymu Nr.V-7 “Dėl Marijampolės dramos teatro ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) normatyvų metais patvirtinimo”. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė
vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 400988 Lt. Ilgalaikio materialiojo turto
nusidėvėjimo suma priskiriama pagrindinės veiklos sąnaudoms kiekvieną ataskaitinį
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mėnesį. Teatre naudojamas ir visiškai amortizuotas

ilgalaikis

materialusis

turtas.Vadovaujantis 12-uoju VSAFAS “ilgalaikis materialusis turtas” teatre iš
trumpalaikio turto scenos meno priemonės buvo perkeltos į ilgalaikį materialųjį turtą
(4865 Lt).
3. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto sumą 56818 Lt sudaro: atsargos, išankstiniai
mokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Naudojamo inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
4. Atsargos. Atsargomis laikomas teatro turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per
vienerius metus. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti veikloje ūkinis
inventorius. Atsargų likutį sudaro: medžiagos, skirtos dekoracijų gamybai (2602 Lt) ir
bilietai (1464 Lt).
5. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai (475 Lt) yra ateinančių laikotarpių
sąnaudos iš spec. programų (laikraščių prenumerata).
6. Per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinų sumų likutis 20187
Lt. Jį sudaro: sukauptos gautinos sumos 20035 Lt (kreditorinis įsiskolinimas) ir kitos
gautinos sumos 152 Lt.
7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Teatras savo sąskaitose AB SEB
banke ir AB Snoras banke ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo 32090 Lt. Likutį
sudaro: biudžetinėje sąskaitoje – 0 Lt, specialiųjų lėšų sąskaitoje – 12193 Lt, pavedimų
lėšų sąskaitoje – 19897 Lt. Pinigų ekvivalentai – 1757 Lt (bilietai) iškelti į atsargas.
8. Informacija apie finansavimo sumas. Finansavimo suma 426774 Lt ir finansavimo
sumų pokyčiai pagal šaltinius, tikslinę paskirtį per ataskaitinį laikotarpį išaiškinti 20-ojo
VSAFAS “Finansavimo sumos” 4 priede.
9. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus. Suma 20187 Lt. Teatras ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje liko skolingas tiekėjams 20035 Lt (didžiausią skolos dalį sudaro
skola už šildymą 18001 Lt). 152 Lt mokėtinos sumos biudžetui (pervestinos sumos už
suteiktas paslaugas).
10. Einamųjų metų perviršis ar deficitas. Einamųjų metų perviršis 12668 Lt, kurį sudaro
spec. lėšų likutis 12193 Lt banke ir sumokėta iš spec. programų suma 475 Lt už
prenumeratą (ateinančių laikotarpių sąnaudos ).
11. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas. Pagrindinės veiklos pajamas 303994 Lt
sudaro: panaudotos finansavimo pajamos kitoms išlaidoms iš valstybės biudžeto 133 Lt,
panaudotos finansavimo pajamos

iš savivaldybės biudžeto 285857 Lt (28298 Lt

(ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija), 293 Lt (nurašytos atsargos-bilietai)
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257266 Lt (pajamos kitoms išlaidoms panaudotos))

ir pagrindinės veiklos pajamos (už

spektaklius) 18004 Lt.
12. Kitos veiklos rezultatas. Suma 4636 Lt: iš kitos veiklos (salės nuoma) pajamų 4833 Lt.
atimta 197 Lt (kitos veiklos sąnaudos - nurašyta prenumeratos sąnaudos).

Direktorius

Romualdas Kučiauskas

