VIEŠOJI ĮSTAIGA “MAMŲ MUGĖ”
ĮMONĖS KODAS 303101630, Švyturio g. 20-19, Vilnius

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAMŲ MUGĖ
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Bendra informacija
Viešoji įstaiga Mamų mugė (toliau – Įstaiga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, kuris tenkina viešuosius interesus, teikdamas laisvalaikio organizavimo, pagalbos
nevyriausybinėms organizacijoms, pilietinio ugdymo, savanoriškos veiklos skatinimo ir
organizavimo, socialinės pagalbos, vietos bendruomenių vystymo ir kitas savo įstatuose nurodytas
paslaugas.
Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir
kitais teisės aktais bei Įstaigos įstatais.
Įstaigos tikslai: laisvalaikio organizavimas, pagalba nevyriausybinėms organizacijoms, pilietinis
ugdymas, savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas, socialinė pagalba, vietos bendruomenių
vystymas.
Ataskaitų parengimo pagrindas
Asociacija savo ataskaitą sudarė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m.
lapkričio 22 d. Įsakymu Nr. 1k-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių
asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių
patvirtinimo“, kuriuo patvirtinta Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisykles. Šiuo įsakymu
nustatyta, kad finansinė atskaitomybė pagal Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės
juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisykles
rengiama pradedant 2005 metų ir vėlesnių finansinių metų atskaitomybe.
Ilgalaikis nematerialus turtas
Ilgalaikio nematerialaus turto Įstaiga neturėjo.
Ilgalaikis materialus turtas
Įstaigos naudojami ilgalaikio apskaitos principai atitinka VAS – 12, VAS – 13 nuostatus.
Ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito po turto naudojimo pradžios mėnesio.
Turto naudojimo pradžia įforminama “Turto įvedimo į eksploataciją aktu”. Ilgalaikio turto
likvidacinė
vertė - 1 Euras
Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą metodą.
Pajamų pripažinimas
Pajamos yra pripažįstamos tuomet, kai yra tikėtina, kad Įstaiga gaus ekonominę naudą ir kai pajamas
galima patikimai apskaičiuoti. Prieš pripažįstant paslaugų pajamas taip pat įvertinamas atitikimas
tokiems kriterijams:

- pajamos pripažįstamos, kai sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo
datos gali būti patikimai įvertintas.
Sąnaudų pripažinimas
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, kai uždirbamos su jomis
susijusios pajamos.
Prekybos mokėtinos sumos
Prekybos mokėtinos sumos yra apskaitomos nominalia verte.
Gautinos sumos
Gautinos sumos yra apskaitomos nominalia verte, atėmus atidėjimus abejotinoms gautinoms
sumoms.
I. VEIKLA
Viena pagrindinių Įstaigos veiklų, renginių organizavimas, kuriuose skatinamas ekologiškumas,
pilietinis sąmoningumas, savanorystė, tarpusavio pagalba bei skatinama labdara.
2015 m. Įstaiga suorganizavo 2 renginius - vaikiškų ir nėščiųjų prekių komiso ir labdaros muges
MAMŲ MUGĖ, kurios vyko 2015 balandžio 16-19 ir rugsėjo 10-13 d. Vilniuje bei balandžio 30 gegužės 03 d. ir rugsėjo 24-27 d. Kaune.
Šios komiso ir labdaros mugės skatina atsisakyti besaikio vartojimo, populiarina ekologiškumą ir
moko ekonomiškumo, suteikiant galimybę jau nebereikalingus daiktus parduoti simboline kaina, taip
padedant ir kitoms šeimoms juos įsigyti pigiau, nei parduodama parduotuvėse.
Renginio metu organizuojama savanoriška veikla, skatinama moksleivių savanorystė bei
organizuojami įvairūs su tuo susiję mokymai.
Taip pat skatinama labdara, kuri vėliau yra išdalinama organizacijoms bei stokojantiems
asmenims. 2015 metais gauta labdara buvo suteikta VšĮ ,,Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems".
2015 m. VŠĮ Mamų mugė suteikė paramą Klubui „Top Miau“ bei išdalino iš UAB „Assorti“
gautą labdarą fiziniams asmenims.
II. DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ DALIS
Įstaigos dalininkai:
Jurga Barbora Jauniškienė 20%
Milda Sabienė 20%
Vaida Babeckienė 20%
Renata Todesaitė 20%
Eglė Stripeikienė 20%

-

III. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ
PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLACIFIKACIJOS STRAIPSNIUS
Per ataskaitinius finansinius metus iš vykdomos veiklos, teikiant paslaugas viešajam interesui
tenkinti, Įstaiga gavo 145505 Eur pajamų, iš jų:
pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes – 135622 Eur;
gautas finansavimas (parama) mugės organizacinėms išlaidoms kompensuoti - 7435 Eur: iš kurių
gauta parama iš UAB PIONIERIUS 100 Eur; UAB Stegus -100 Eur, UAB Plius.lt – 400 Eur; LPF
"Mamų unija" - 600 Eur; AB Lietuvos paštas - 3000 Eur; UAB PUM plius - 1500 Eur; VŠĮ Mūsų
mugės - 1705 Eur. Iš VMI gauta 2% parama 30,18 Eur.

-

finansinės veiklos bei kitos pajamos - 448 Eur.
Paramos būdu gauta iš UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ per 2015 metus 2598 geriamojo
vandens butelių, sumoje 197,94 Eur, kurie buvo sunaudoti mugių metu. Iš UAB „Assorti.lt“ buvo
gauta parama maistu, gėrimais, higienos bei ūkio ir vartojimo prekėmis už 1998,90 Eur, kuri
išdalinta socialiai remtinoms šeimoms.
VŠĮ „Mamų mugė“ surinko iš dalyvių ir pervedė paaukotas lėšas LPF "Mamų unija" per 2015 metus
1454,44 Eur.
2015 m. lėšų panaudojimas:
pardavimo (maržos PVM) sąnaudos 19861 Eur, reklamos, mugės organizacinės sąnaudos 30854 Eur,
darbuotojų išlaikymo ir soc.draudimo sąnaudos 13225 Eur, patalpų išlaikymas bei įrangos nuoma
7189 Eur; trečiųjų asmenų paslaugų sąnaudos 38816 Eur, įvairios bendrosios veiklos – nusidėvėjimo,
transportavimo bei transporto eksploatacinės, personalo mokymo, savanoriškos veiklos palaikymo
bei kt. sąnaudos - 36034 Eur; banko mokesčių sąnaudos 2739 Eur; neatskaitomo PVM ir kt.
mokesčių sąnaudos 95 Eur; suteiktos paramos sąnaudos 940 Eur
VŠĮ Veiklos rezultatas
VŠĮ „Mamų mugė“ veiklos rezultatas už 2015 metus – nuostolis 6248 EUR.
Pajamų – sąnaudų detalizavimas pagal straipsnius:
(Eur)

STRAIPSNIAI

Eil.nr.

Pastabos
Nr.

Ataskaitinio
laikotarpio

I.

PAJAMOS

145505

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

135622

2.

Finansavimo pajamos

2.1

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo
pajamos

2.2

Kitos finansavimo pajamos

2.3

Kitos pajamos

3.

Finansinės veiklos pajamos

II.

SĄNAUDOS

151753

1

Kompensuotos sąnaudos (gauta parama)

(7435)

2

Veiklos sąnaudos:

151753

2.1

Maržos PVM

19861

2.2

Reklamos, mugės organizacinės sąnaudos

30854

2.3

Darbuotojų išlaikymo ir soc.draudimo sąnaudos

13225

2.4

Patalpų išlaikymo bei įrangos nuomos

7189

2.5

Transporto nuomos, remonto bei eksploatacijos sąnaudos

2831

9798
30
9404
363
85

2.6

Trečiųjų asmenų paslaugų sąnaudos

38816

2.7

Įvairios sąnaudos

33034

2.8

Banko mokesčių sąnaudos

2.9

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

2.10

Neatskaitomo PVM sąnaudos ir kt.mokesčių sąnaudos

2.11

Suteiktos paramos sąnaudos

2.12
III.

Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka
VEIKLOS
REZULTATAS
APMOKESTINIMĄ

IV.

PELNO MOKESTIS

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

2739
169
95
2940
1
PRIEŠ
(6248)

(6248)

IV. INFORMACIJA APIE ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ
Per 2015 m. įmonės veiklai Įstaiga pirko automobilį Ford Focus už 2900 Eur.
V. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
Ataskaitinių finansinių metų pradžioje ir pabaigoje įstaigoje dirbo vidutiniškai 2,5 pastovūs
darbuotojai. Ataskaitinių finansinių metų eigoje buvo įdarbinta ir atleista 61 darbuotojas.
VI. SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
Įstaigos 2015 m. valdymo išlaidų sąnaudos 3714,23 Eur, kurias sudarė priskaičiuotas darbo
užmokestis 2835,72 Eur ir 878,51 Eur socialinio draudimo įmokos.
VII. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ
Ataskaitinių finansinių metų pradžioje laikinas įstaigos vadovo pareigas ėjo Jūratė Raškevičienė.
2015 metų eigoje buvo priimta nauja vadovė Vaida Babeckienė, kurią 2015 m. gruodžio mėnesį
pakeitė Justina Seferovič.
VIII. IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS KOLEGIALIOMS ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS
Įstaiga kolegialių organų neturi.
IX. IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS
Išmokų su Įstaigos dalininkais susijusiems asmenims ataskaitiniais metais nebuvo.
VŠĮ „Mamų mugė“ direktorė

Justina Seferovič

Vyr. Buhalteris
IĮ "Internuntius LT", įm.kodas 302326072

Audronė Margevičiūtė

DARBO

