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VŠĮ “MENO PARKAS” 135932570
Rotušės a. 27, Kaunas

Aiškinamasis raštas
2022-03-07

VŠĮ “MENO PARKAS” įregistruota 2002-10-02, įmonės kodas 135932570. Registras, kuriame kaupiami duomenys -VĮ "Registrų centras" Kauno filialas. Bendrovė
veiklą pradėjo 2002m. Įmonės centrinis biuras yra Rotušės a. 27, Kaune, taip pat turi padalinį Jurbarko g. 2, Kaune. 2020 12 31 įmonėje dirbo 7 darbuotojai, o 2021 12
31- 6 darbuotojai. Vyr. buhaltere nuo 2016 03 17 pagal darbo sutartį dirba Diana Rupšienė.
VŠĮ “MENO PARKAS” vykdo:
-PVM apmokestinamą veiklą: Rotušės a. 27, Kaune veikia meno dirbinių salonas, kuriame parduodami menininkų kūriniai;
-PVM neapmokestinamą veiklą: patalpų nuoma fiziniams ir juridiniams asmenims;
-veiklą numatytą įstatuose: organizuoja įvairias dailės parodas, dalyvauja tarptautiniuose meno projektuose, pristato menininkų kūrybos projektus Lietuvoje ir
užsienyje, rengia simpoziumus ir kt. Šie renginiai yra nemokami (bilietai neplatinami), skirti visuomenei šviesti meno srityje. Informacija apie būsimus, vykstančius bei
įvykusius renginius, projektus pateikta internetiniame puslapyje www.menoparkas.lt.
Ši veikla neuždirba pajamų, jos vykdymo eigoje patirtos sąnaudos yra kompensuojamos iš įvairių finansavimo šaltinių (lėšas projektams pagal sutartyse nurodytas
sąmatas skiria LR Kultūros ministerija, Kauno m. savivaldybė, Lietuvos dailininkų sąjunga bei gaunama parama iš fizinių ir juridinių asmenų). Vedama atskira šios
veiklos apskaita. Įvykdžius projektus finansuotojams pateikiamos ataskaitos apie faktinį lėšų panaudojimą.
VŠĮ “MENO PARKAS” jau daugelį metų vykdo (įstatuose numatytą veiklą, kuri neuždirba pajamų) ir ketina tęsti ateityje įvairias kultūrines programas meno,
kultūros, švietimo strityse.
Taip pat rengiamos personalinės, jubiliejinės menininkų parodos, vyksta autorių grupių darbų pristatymai bei kiti renginiai. Vykdoma leidybinė veikla- meno katalogų,
albumų, knygų, atvirukų ir kita.
VŠĮ “MENO PARKAS” veiklos rezultatas- lavinama visuomenė, supažindinama su šiuolaikinio meno tendencijomis, suaktyvinami vietiniai menininkai, užmezgami
nauji ryšiai, atrandama tarptautinė auditorija, į mūsų miestą ir šalį pritraukiami užsienio šalių menininkai. Įstaiga jau kelis dešimtmečius vykdo ir ateityje ketina
vykdyti visuomenei naudingą veiklą Jos veikla atitinka viešajį interesą tenkinačiai veiklai kultūros, švietimo, meno srityse. VŠĮ “MENO PARKAS” nuo 2019 metų
gautą pelną numato panaudoti viešuosius interesus tenkinačiai veiklai finasuoti, pagrįsdama tokių numatomų lėšų būsimą panaudojimą įsatuose numatytai
visuomeninei veiklai finasuoti.
Apskaitos politika
VŠĮ “MENO PARKAS” finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.
Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Rengiant finansinę VŠĮ “MENO PARKAS” atskaitomybę buvo atsižvelgiama veiklos
tęstinumo principą t.y. numatoma, kad VŠĮ “MENO PARKAS” artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Finansiniai VŠĮ “MENO PARKAS” metai sutampa su kalendoriniais metais.
Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kurias VŠĮ “MENO PARKAS” vadovavosi rengdama metinę finansinę atskaitomybę:
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas VŠĮ “MENO PARKAS” pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:
A. pagrįstai tikėtina, kad VŠĮ “MENO PARKAS” ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
B. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
C. VŠĮ “MENO PARKAS” gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir jo vertės
sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.
Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.
Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms, jei jos nepriskiriamos teikiamų paslaugų
savikainai.
Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos
patiriamos.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus:
1.
2.
3.
4.
5.

VŠĮ “MENO PARKAS” ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
VŠĮ “MENO PARKAS” pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
VŠĮ “MENO PARKAS” gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, įmonės nusistatytą kiekvienai turto grupei;
VŠĮ “MENO PARKAS” yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

VŠĮ “MENO PARKAS” Ilgalaikis materialusis turtas įsigijus ar pasigaminus registruojamas apskaitoje įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Taikant įsigijimo savikainos būdą, ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus
sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.
VŠĮ “MENO PARKAS” ilgalaikio materialiojo turto vertė mažinama tada, kai balansinė turto vertė tampa reikšmingai didesnė už jo atsiperkamąją vertę.
Nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo turi būti pripažįstamas veiklos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje nedelsiant, nebent turtas yra apskaitomas perkainota
verte.
VŠĮ “MENO PARKAS” nusidėvėjimas turto grupėms skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.
Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti.
Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, išskyrus atvejus, kai nusidėvėjimo sąnaudos įtraukiamas į kito turto pasigaminimo
savikainą
Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms, išskyrus tuos atvejus kai jos
pagal apskaitos politiką priskiriamos teikiamų paslaugų arba gaminamos produkcijos savikainai.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato.
Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama
ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais didinama turto vertė.
Kai VŠĮ “MENO PARKAS apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui požymių, arba jis yra perleidžiamas,
šis turtas nurašomas.
Ilgalaikio materialaus turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu.
Pastaba nr. 1 Ilgalaikiu turtu VŠĮ “MENO PARKAS pripažįstamas turtas, kurio įsigijimo vertė be PVM yra didesnė nei 550 eurų, o tarnavimo laikas ne trumpesnis nei
1 metai.
Atsargos
VŠĮ “MENO PARKAS” apskaitoje, atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansinę atskaitomybę - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja
galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Atsargų nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertės suma pripažįstama to laikotarpio, kuriuo buvo atliekami nukainojimai, veiklos sąnaudomis.
Atsargų nukainojimo atstatymo, atliekamo dėl grynosios galimo realizavimo vertės augimo, suma mažinamos to laikotarpio, kurio metu buvo atstatytas vertės
sumažėjimas, veiklos sąnaudos.
VŠĮ “MENO PARKAS” taikomi FIFO atsargų įkainojimo būdai.
Pastaba nr.2 2021.12.31 prekių skirtų, perparduoti VŠĮ “MENO PARKAS” turėjo už 121403 eurus.
Gautinos sumos
Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos VŠĮ “MENO PARKAS” balanse parodomos tikrąja verte, t.y. atėmus įvertintas abejotinas sumas.
Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.
Pastaba nr.3 2021.12.31 pirkėjų skola užfiksuota už 1241 eurą, pas atskaitingą asmenį likę pinigai 0 eurų.
Nuosavas kapitalas
Kapitalas
VŠĮ “MENO PARKAS” steigėjas yra Lietuvos Dailininkų Sąjungos Kauno skyrius. Steigėjų įnašas 144,81 eurai. Taip pat steigėjas pagal panaudos sutartis yra
perdavęs:




dalį pastato Rotušės a. 27, Kaune, panaudai;
dalį pastato Jurbarko g. 2, Kaune. Šį pastatą VŠĮ “MENO PARKAS” nuomoja, be PVM fiziniams ir juridiniams asmenims.
automobilį: TRANSPORTER, valstybinis nr. HRU 463, panaudai;

Kiti rezervai
Kiti rezervai sudaromi tik VŠĮ “MENO PARKAS” įstatų nustatyta tvarka.
Veiklos rezultatas

Pastaba nr.4 VŠĮ “MENO PARKAS” veiklos rezultatas 2021 metais buvo 17761 euras neapmokestinamojo pelno, o sukauptas veiklos rezultatas 47286 eurai.
Finansavimas
Pastaba nr.5 2021 metais VŠĮ “MENO PARKAS” gavo paramos už 30111 eurų, t.y. iš Lietuvos juridinių asmenų piniginėmis lėšomis ir daiktais. Lėšos
panaudotos padengti projektų, parodų išlaidas, komandiruočių susijusių su parodų organizavimu, pristatymu išlaidas, ilgalaikio turto įsigyto iš paramos lėšų
nusidėvėjimui, dalines patalpų, trasporto priežiūros bei remonto išlaidoms ir kitoms įstatuose numatytų veiklų išlaidoms padengti. Parama išnaudota dalinai, jos
nepanaudotas likutis 2021.12.31 – 25054 eurai. Per 2021 metus VŠĮ “MENO PARKAS” pagal pateiktas projektų paraiškas, meno projektų vykdymui gavo

dalinį finansavimą: Lietuvos Kultūros ministerija – 64550 eurų, Kauno miesto savivaldybė – 5277 eurus, Lietuvos dailininkų sąjunga – 28000 eurų, VŠĮ
Kaunas 2022 -50000 eurų. Iš viso gauta finansavimo -147827 eurų. Lėšos išnaudotos paraiškose nurodytų projektų išlaidų kompensavimui. Taip pat iš
Užimtumo tarnybos už prastovas per ir po karantino bei naujų darbuotojų įdarbinimą gauta – 17760 eurų.
Įsipareigojimai
Įsipareigojimai pripažįstami VŠĮ “MENO PARKAS” apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos.
Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstami. Įsipareigojimai įvertinami savikaina.
Palūkanos, pelnas ar nuostoliai susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis.
Pastaba nr.6 2021.12.31 skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas buvo 125614 eurai, permoka darbuotojui -18 eurų, avansas tiekėjui -317 eurai, o skola biudžetui – 221
euras.
Pajamos
Pajamos VŠĮ “MENO PARKAS” pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų
gavimą.
Pajamos įvertinamos tikrąja verte atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą.
Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės
mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.

Prekių pardavimo pajamos VŠĮ “MENO PARKAS” pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai prekės yra
parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.
Prekės laikomos parduotomis, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:
1.
2.
3.
4.

VŠĮ “MENO PARKAS” yra perdavusi riziką, susijusią su parduotomis prekėmis, taip pat ir šių prekių nuosavybės teikiamą naudą;
VŠĮ “MENO PARKAS” nebevaldo ir nebekontroliuoja parduotų prekių;
tikėtina, kad su prekių pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta ir galima patikimai įvertinti jos dydį;
sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos.

Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas, ar ne, VŠĮ “MENO PARKAS” pripažįstamos skirtingais
būdais. Rezultatas gali būti tiksliai įvertintas tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:
1. pajamų suma gali būti patikimai įvertinta;
2. sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas;
3. tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda;
Jei paslaugų teikimo sandorio patikimai įvertinti negalima, tuomet pajamomis pripažįstama suma, lygi išlaidoms, kurias tikimasi atgauti. Pelnas nepripažįstamas.
Pastaba nr.7 Tipinės VŠĮ “MENO PARKAS” pajamos yra iš prekybos meno kūriniais bei patalpų, parodų organizavimo priemonių nuomos bei panašios paslaugos.
2021 metais už parduotus meno kūrinius ir suteiktas paslaugas Lietuvoje gauta – 52978 eurai, už parduotus meno kūrinius užsienyje- 30127 eurai, už keramikos
patapų nuomą gauta – 7780 eurai, už bankomatų nuomą-1426 eurai.
Pastaba nr.8 Pagrindines finansavimo pajamas sudarė iš valstybės ir savivaldybės biužetų pagal pateiktas projektų paraiškas, meno projektų vykdymui gautas dalinis
finansavimas. Lėšos išnaudotos paraiškose nurodytų projektų išlaidų kompensavimui. 2021 metais buvo gautas Kultūros tarybos finansavimas šiems projektams:
„2020. Akcentai“ –1550 eurų, „Meno linija“ – 20000 eurų, „Artissima. 2021“ - 11000 eurų, „2021. Akcentai“ –12000 eurų. Parengiamieji darbai ruošiant Marinos
Abramovič personalinę pardą „Būties atmintis“-20000 eurų.
MKO programa – 28000 eurų bei iš Kauno Savivaldybės projektui „Meno linija“ -5277 eurai. VšĮ „Kaunas 2022“- programai Kaunas Europos kultūros sostinė 50000 eurų. Kitas finansavimo pajamas sudarė iš paramos davėjų gautos lėšos panaudotos 2021 metais -28496 eurai.
Pastaba nr.9 Kitas pajamas sudarė: grąžinta pvm permoka 17 eurų ir iš Užimtumo tarnybos už prastovas per ir po karantino bei naujų darbuotojų įdarbinimą gauta
subsidija – 17760 eurų

I
.sanaudos
Sanaudos V S j " M E N O P A R K A S " pripazjstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principals tuo ataskaitiniu Iaikotarpiu, kai uzdirbamos su jomls susijusios
pajamos, neatsizvelgiant \q isleldimo laikq. Sanaudos jvertinamos t i k r ^ a verte.
Parduotij prekii} savlkalna V S { " M E N O P A R K A S " pripazjstama, registruojama apskaitoje ir pateikiama fmansineje atskaitomybeje tq patj ataskaitinj laikotarpj, kai
prekes yra parduotos ir kai pajamij suma gall buti patikimai jvertinta.
Paslaugij telkimo sanaudos V S { " M E N O P A R K A S " pripazjstamos, reglstruojamos apskaitoje ir patelkiamos fmansineje atskaitomybeje tq patj ataskaitinj laikotarpj,
kurj buvo pripazintos pajamos uz sutelktas pasiaugas.

Pastaba nr. 10 VSJ "MENO PARKAS" prekii^ skirtif perparduoti sqnaudos per 2021 metus buvo 28095 euros.
Pastaba nr. 11 Veiklos sqnaudif per 2021 metus uz 239807 eurusjas sudare:
• pardavimo sqnaudos (mokejimai tretiesiems asmenims, abejotinos skolos, ukinis inventorius),
•
darbuotojif islaikymo sqnaudos (komandiruociif islaidos, dovanos iki 200 euri{), bei darbo uzmokestis, soc. draudimas, kuriij metines sqnaudos
48814 eurai, is ji} direktoriaus darbo uzmokestis su mokesciais buvo - 12253 eurai.
patalpif, transporto islaikymo islaidos (prieziUros, eksploatacijos, remonto islaidos, mokesciii sqnaudos),
nusidevejimo sqnaudos

buvo

•
•
•

kitos veiklos sqnaudos (veiklos numatytos jstatuose is kurios jmone, neuzdirba pajamij, t.y. projektif, parodi{ organizavimo Lietuvoje ir uzsienyje islaidos).

Pastaba nr. 12 Kitose sqnaudose parodytos finansines sqnaudos: banko patarnavimai ir neigiama valiuti) kursif jtaka.
Pastaba nr. 13 Veiklos rezultatas 2020 metais -20352 eurai finansinio neapmokestinamojo pelno, o 2021 metais - 17761euras fmansinio neapmokestinamojo pelno.
Neapibreztieji jsipareigojimai ir turtas, pobalansiniai jvykiai
Isipareigojimai, kurie neatitinka jsipareigojimi} ir atidejimi} pripazinimo krlteriji}, vadinami neaplbreztaisiais. Neaplbreztasis turtas paprastai yra toks turtas, kurls del
jmones nekontroliuojamq jvykiq gall prlklausyti jmonei Ir telktl j a i ekonomines naudos. Finansine V S | " M E N O P A R K A S " atskaitomybe koreguojama, j e l
pobalansiniai jvykiai turl tlesiogin? jtakq dar nepatvirtlntos fmansines atskaitomybes duomenlms.

Direktorius

Arvydas Zalpys

Pelno
nesiekiančių
juridinių
asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
4 priedas
(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA
(eurais)

Gautos paramos teikėjas
Eilės
Nr.
1
1.

Gautos paramos dalykas

Pavadinimas

Kodas, buveinė
(adresas)

Pinigais

2

3

4

Turtu,
išskyrus
pinigus

Paslaugomis

5

6

Turto
panauda
7

Lietuvos Respublikos
juridiniai asmenys
1.1.
Aliance recruitment UAB
302687119
8000
1.2.
Benitas UADB
302816973
2550
1.3.
Mudu2 UAB
302569697
1.4.
Mimeta UAB
133933225
8000
3380
1.5
Sapas ir Ko UAB
301900564
7000
2.
Užsienio valstybių juridiniai
asmenys
2.1.
......
3.
Fiziniai asmenys* ir
182
anonimai
4.
Gyventojai, skyrę gyventojų
999
pajamų mokesčio dalį
5.
Iš viso
26731
3380
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje.

Savanorių darbu**
Eur

Valandos

8

9

Pelno
nesiekiančių
juridinių
asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
5 priedas
(Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį forma)
GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)
Eilės
Nr.

Paramos dalykas

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Gauta per ataskaitinį
laikotarpį

Pergrupavimas*

Panaudota per ataskaitinį
laikotarpį
Iš viso

1
1.
2.
3.

Iš jų
saviems
tikslams
7
25116
3380

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

2
3
4
5
6
Pinigai
23439
26731
25116
Turtas, išskyrus pinigus
0
3380
3380
Parama, panaudota
neliečiamajam kapitalui
formuoti
4.
Iš viso
23439
30111
28496
28496
* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus.

8
25054
0

25054

Pelno
nesiekiančių
juridinių
asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
6 priedas
(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį suteiktą labdarą ir paramą pateikimo forma)
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA
(eurais)
Eilės
Nr.

Suteiktos labdaros, paramos gavėjas
Pavadinimas
Kodas, buveinė (adresas)

Pinigais

Suteiktos labdaros, paramos dalykas
Turtu, išskyrus
Paslaugomis**
pinigus
5
6

Turto panauda***

1
2
3
4
7
1.
Juridiniai asmenys
1.1.
1.2.
2.
Fiziniai asmenys*
3.
Iš viso
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Nurodoma suteiktų paslaugų savikaina.
*** Rodoma, kai subjektas perduoda kitiems asmenims naudoti turtą pagal panaudos sutartį, neatsižvelgdamas į tai, kokiomis teisėms jis pats valdo šį turtą (nuosavybės, panaudos ar
nuomos).

Pelno
nesiekiančių
juridinių
asmenų
buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo ir
pateikimo taisyklių
7 priedas
(Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma)
TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)

Eilės Tikslinio finansavimo sumų
Nr.
šaltinis
1
1.
2.

2
Valstybės biudžetas
Savivaldybių biudžetai

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
3
0
0

3.
4.

Kiti šaltiniai
Iš viso

23439
23439

Gauta per
ataskaitinį
laikotarpį

Panaudota per
ataskaitinį
laikotarpį

110327
55277

110327
55277

0
0

30111
195715

28496
194100

25054
25054

4

5

Gautinų
sumų
pasikeitimas

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

6

7

3

V S I " M E N O P A R K A S " 135932570

VEIKLOS ATASKAITA

Rotuses a. 27, Kaunas

2022-03-07

Jmones kodas 135588482, adresas Rotuses a. 26, Kaunas, tel nr. +37069874301, galerija@menoparkas.lt
VSf " M E N O P A R K A S " organizuoja jvairias dailes parodas, dalyvauja tarptautiniuose meno projektq
programose,

pristato ir padeda jgyvendinti Lietuvos profesionaliq menininkij kurybos projektus

Lietuvoje ir uzsienyje, rengia simpoziumus, kurybines stovyklas ir kt. jmoneje veikia meno kuriniij
salonas, kuriame parduodami profesionaliq dailininkij kuriniai. Sios veikos sekmingai t^stos ir 2020 m.
sulauke valstybiniq ir privaciq juridiniq asmenq fmansinio palaikymo. Informacija apie bOsimus,
vykstanCius bei jvykusius renginius, projektus pateikta internetiniame puslapyje www.menoparkas.lt.

V S | "MENO P A R K A S "

steigejas yra Lietuvos dailininkq sqjungos Kauno skyrius, kurio jnasas buvo

144,81 eurus, o per 2021 m. nepakito.
V S I "Meno parkas" \eiklos rezultatas 2021 metais -17761

euros fmansinio pelno. Pelno mokescio

moketi nereikia.
Per 2021 metus VS} "MENO PARKAS"
gavo dalini finansavimq:

pagal pateiktas projektij paraiskas, meno projektif

vykdymui

Lietuvos KultUros ministerija - 64550 euri}, Kauno miesto savivaldybe

-

5277 eurus, Lietuvos dailininkij sqjunga - 28000 eurij, VSf Kaunas 2022 -50000 eurij. Is viso gauta
finansavimo

-147827 eurij. Lesos isnaudotos paraiskose nurodyti^ projektif

islaidi}

kompensavimui.

Taip pat is Uzimtumo tarnybos uzprastovas per ir po karantino bei naujif darbuotojif jdarbinimq gauta
-17760

eury.

2021 metais V S J " M E N O P A R K A S " V S J " M E N O P A R K A S " gavo paramos uz 30111 eurq, t.y. is
Lietuvos juridiniq asmenq piniginemis lesomis ir daiktais. Parama isnaudota dalinai, jos nepanaudotas
likutis 2021 12 31 - 25054 eurai. Is paramos teikejq gauta parama padejo jgyvendinti kurybines
programas, vykdyti meno projektus, pagerinti jmones materialin^ baz§. Parama panaudota: padengti
projektq, parodq islaidas, komandiruociq susijusiq su parodq organizavimu, pristatymu islaidas,
ilgalaikio turto jsigyto is paramos lesq nusidevejimui, dalines patalpq, transporto prieziuros bei
remonto islaidoms ir kitoms jstatuose numatytq veiklq islaidoms padengti.
Per 2021 m. pirktas ilgalaikis turtas: keturi projektoriai uz 4600 eurq (1150 eurq kiekvienas) bei
kompiuteris uz 1859 eurus.

2021 m.VS{ " M E N O P A R K A S " prekii} skirtq perparduoti s^naudos buvo 28095 eurai. Kitose
s^naudose yra parodytos finansines sqnaudos: banko patarnavimai ir neigiama valiutij kursq jtaka, is
viso 748 eurai. Veiklos s^naudq buvo uz 239807 eurus, jas sudare pardavimo sqnaudos (mokejimai
tretiesiems asmenims, abejotinos skolos, ukinis inventorius), darbuotojq islaikymo s^naudos (darbo
uzmokestis, soc. draudimas, garantinis fondas, komandiruociq islaidos), patalpq islaikymo islaidos
(prieziuros, eksploatacijos, remonto islaidos, mokesciq sqnaudos) ir kitos veiklos s^naudos (veiklos
numatytos jstatuose is kurios jmone, neuzdirbo pajamq, t.y. projektq, parodq organizavimo Lietuvoje
ir uzsienyje islaidos). Metines sqnaudos darbuotojq islaikymo buvo 48814 eurai, is j q direktoriaus
darbo uzmokestis su mokesciais buvo - 12253 eurai.
2021 12 31 jmoneje dirbo 6 darbuotojai, o 2020 12 31-7 darbuotojai.

