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DĖL VŠĮ KAIŠIADORIŲ  TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2019 METUS PATVIRTINIMO

2020 m. gegužės 29 d. Nr. V1E-

Kaišiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6

punktu ir įgyvendindamas 2016 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. V17-72 ,,Dėl pavedimo Kaišiadorių

rajono savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti dalininko (savininko) turtines ir

neturtines teises ir pareigas viešosiose įstaigose“, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m.

gegužės 28 d. sprendimą Nr. V17E-148 ,,Dėl pavedimo Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos direktoriui vykdyti įgaliojimus“:

T v i r t i n u VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro finansinių ataskaitų

rinkinį už 2019 metus (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius

L. Pūrienė

2020-05-29

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil. Nr.
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

A. 71.731,39

I. 50.000,00

I.1.

I.2. 50.000,00

I.3.

I.4.

II.

III. 21.731,39

III.1. 20.620,44

III.2. 1.110,95

B. -66.321,82

I. -41.469,22

II. -935,96

III. -2.101,12

IV.

V. -403,32

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV. -21.412,20

C. 5.409,57

D.

I.

II.

III.

E.

F.

G.

H. 5.409,57

I.

J. 5.409,57

I.

II.

Direktorė Giedrė Streikauskaitė

Finansininkė-konsultantė Asta Sabaliauskienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos 

forma)

Viešoji įstaiga Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

159421118, Gedimino g. 48, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, 

adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-02-19 Nr. 2

(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai
Pastabos 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 93.743,85

FINANSAVIMO PAJAMOS 64.955,25

    Iš valstybės biudžeto 

    Iš savivaldybių biudžetų 53.000,00

    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

    Iš kitų finansavimo šaltinių 11955,25

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 28.788,60

    Pagrindinės veiklos kitos pajamos 28.788,60

    Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -90.961,39

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -63.743,77

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -604,75

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -2.815,49

KOMANDIRUOČIŲ

TRANSPORTO -465,47

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -2.300,04

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

NUOMOS

FINANSAVIMO

KITŲ PASLAUGŲ -20841,87

KITOS -190,00

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 2.782,46

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS 

KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 

METODO ĮTAKĄ

2.782,46

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 2.782,46

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas 

arba jo įgaliotas administracijos 

vadovas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ASTA,SABALIAUSKIENĖ
Data: 2020-04-22 09:37:02



Eil. Nr.

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena

A. 400,14

I. 3,61

I.1

I.2 3,61

I.3

I.4

I.5

II. 396,53

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6

II.7

II.8 396,53

II.9

II.10

III.

IV.

B.

C. 47.624,40

I. 588,05

I.1

I.2 588,05

I.3

I.4

I.5

II. 1.768,47

III. 1.328,92

III.1

III.2

III.3

III.4 1.328,92

III.5

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės 

būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

159421118, Gedimino g. 48, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-02-19  Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai
Pastabos 

Nr.

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

ILGALAIKIS TURTAS 789,38

Nematerialusis turtas

    Plėtros darbai

    Programinė įranga ir jos licencijos

    Kitas nematerialusis turtas

    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

    Prestižas

Ilgalaikis materialusis turtas 789,38

    Žemė

    Pastatai

    Infrastruktūros ir kiti statiniai

    Nekilnojamosios kultūros vertybės

    Mašinos ir įrenginiai

    Transporto priemonės

    Kilnojamosios kultūros vertybės

    Baldai ir biuro įranga 789,39

    Kitas ilgalaikis materialusis turtas

    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

Ilgalaikis finansinis turtas

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

BIOLOGINIS TURTAS

TRUMPALAIKIS TURTAS 51.350,07

Atsargos 1.276,54

    Strateginės ir neliečiamosios atsargos

    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 1.276,54

    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

Išankstiniai apmokėjimai 1.206,94

Per vienus metus gautinos sumos 1.827,21

    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

    Gautinos finansavimo sumos

    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, 

paslaugas    Sukauptos gautinos sumos
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III.6

IV.

V. 43.938,96

48.024,54

D.

I.

II.

III.

IV. 

E. 3.847,82

I.

I.1

I.2

I.3 

II. 3.847,82

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6

II.6.1

II.6.2

II.7

II.8

II.9 496,40

II.10 3.351,42

II.11

II.12

F. 44.176,72

I. 32.270,10

II. 511,18

II.1

II.2 511,18

III.

IV. 11.395,44

IV.1 11.395,44

IV.2

G.

48.024,54

Direktorė GiedrėStreikauskaitė

Finansininkė-konsultantė Asta Sabaliauskienė

    Kitos gautinos sumos 1827,21

Trumpalaikės investicijos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 47.039,38

IŠ VISO TURTO: 52.139,46

FINANSAVIMO SUMOS

Iš valstybės biudžeto 

Iš savivaldybės biudžeto

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijųIš kitų šaltinių 538,98

ĮSIPAREIGOJIMAI 5.152,48

Ilgalaikiai įsipareigojimai

    Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

    Ilgalaikiai atidėjiniai

    Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai 5.152,48

    Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai 

atidėjiniai    Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

    Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

    Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

    Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

    Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

        Grąžintinos finansavimo sumos

        Kitos mokėtinos sumos biudžetui

    Mokėtinos socialinės išmokos

    Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

    Tiekėjams mokėtinos sumos 1.200,78

    Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 3.850,23

    Sukauptos mokėtinos sumos

    Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 101,47

GRYNASIS TURTAS 46.448,00

Dalininkų kapitalas 32.270,10

Rezervai

    Tikrosios vertės rezervas

    Kiti rezervai

Nuosavybės metodo įtaka

Sukauptas perviršis ar deficitas 14.177,90

    Einamųjų metų perviršis ar deficitas 2.782,46

    Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 11.395,44

MAŽUMOS DALIS

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO 

TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

52.139,46

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas 

arba jo įgaliotas administracijos 

vadovas)

(parašas) (vardas ir pavardė)
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Dokumentą elektroniniu
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VIEŠOJI ĮSTAIGA  

KAIŠIADORIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS 
Gedimino g. 48, 56121 Kaišiadorys, tel. 8 672 48 327, 8 346 60 466, el.p. kaisiadoriutvic@gmail.com 

Įmonės kodas 159421118, a/s LT45 7300 0100 7601 7370, „Swedbank“, AB, kodas 73000 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

BENDROJI RAŠTO DALIS 

 

VšĮ Kaišiadorių verslo informacinis centras įregistruotas 2001 m. gruodžio 12 d. adresu 

Gedimino g. 48, Kaišiadorys. 2008 m. įstaiga praplėtė veiklos funkcijas ir 2008 m. sausio 30 d. VĮ 

„Registrų centre“ įregistruotas pakeistas pavadinimas Viešoji įstaiga Kaišiadorių turizmo ir verslo 

informacijos centras. Viešosios įstaigos dalininkai – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. 

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys – verslo ir turizmo informacijos, konsultacijų, mokymų, 

biuro paslaugų teikimas. 

Metų pradžioje dirbo 5 darbuotojai, o metų pabaigoje įstaigoje dirbo 8 apdraustieji darbuotojai, 

vienas darbuotojas vaiko auginimo atostogose. 

 

APSKAITOS POLITIKA 

 

Apskaita įstaigoje tvarkoma pagal LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 

reikalavimus. Vadovaujamasi pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 

buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis. 

 Nuo 2019-01-01 pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kuriems valstybė, savivaldybė ar 

biudžetinės įstaigos daro lemiamą poveikį,  pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kuriems valstybė, 

savivaldybė, biudžetinės įstaigos ar jų kontroliuojami pelno nesiekiantys juridiniai asmenys daro 

lemiamą poveikį ir yra dalininkai, apskaita pereina nuo ne pelno subjektų sąskaitų plano prie 

bendrojo privalomojo sąskaitų plano ir atsiranda reikalavimas buhalterinės apskaitos tvarkymą ir 

finansinių ataskaitų sudarymą atlikti pagal VSAFAS. 

Įstaigos apskaita tvarkoma numatytais apskaitos politikos metodais, laikantis bendrųjų 

apskaitos principų, naudojama kompiuterizuota buhalterinė apskaitos programa „Debetas“. 

Apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu. 

 

Finansiniai metai 

 

Finansiniai metai trunka 12 mėnesių,  prasideda sausio 1 dieną, o baigiasi gruodžio 31 dieną. 

 

NUOSAVAS KAPITALAS 

VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro kapitalą sudaro dalininkų įnašai, kurie 

apskaitomi buhalterinės apskaitos dokumentuose. Kapitalas teisės aktų nustatyta tvarka yra lygus 
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steigėjų, dalininkų, įnašų vertei. Piniginių įnašų dydį, nepiniginių įnašų vertės nustatymo tvarką 

nustato teisės aktai, reglamentuojantys įstaigos veiklą, steigimo dokumentai, įstatai. 

Įstaigos veiklos rezultatas – uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai. Ataskaitinio laikotarpio veiklos 

rezultatas ir ankstesniųjų laikotarpių veiklos rezultatas finansinės būklės ataskaitoje rodomi atskirai. 

Rengiant finansinę atskaitomybę, praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas ankstesnių metų 

veiklos rezultatui. 

 

ATSARGOS 

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, sunaudojamas pajamoms uždirbti per vie-

nus metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą. 

 Materialusis turtas, įstaigos veikloje naudojamas ilgiau kaip vienus metus, priskiriamas 

trumpalaikiam turtui – atsargoms, kai tokio turto vieneto vertė mažesnė už įmonėje nustatytą mini-

malią ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertę. Registruojant atsargas, apskaitoje jos įvertinamos 

įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, kurią sudaro: pirkimo kaina, atskaičius perkant gautas nuolai-

das,  su pirkimu susiję mokesčiai, pristatymo išlaidos (krovimas, vežimas, pervežimo draudimas ir kt.), 

įskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, kadangi  VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo 

informacijos centras nėra PVM mokėtojas. 

Įstaigos atsargų nomenklatūra - užpajamuojant atsargas kiekvienam vienetui suteikiamas 

atskiras eilės tvarka nomenklatūrinis numeris ir užvedama užpajamavimo kortelė. Įstaigos turimų 

atsargų inventorizacija atliekama pagal  vadovo įsakymą, sudarius komisiją, bet ne rečiau kaip kartą 

per 12 mėnesių ir visada finansiniams metams pasibaigus. 

Atsargos nurašomos vadovaujantis įstaigos vadovo įsakymu jas sunaudojus, pardavus ar 

netinkant naudoti, surašant atsargų nurašymo aktą. 

Piniginiam turtui priskiriami visi įmonės kasoje ir banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalen-

tai. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu yra įvertinami eurais pagal sandorio die-

nos valiutų kursą. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – eurais. 

 

PAJAMOS 

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, 

kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti 

išankstiniai mokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, 

balanse atvaizduojamos kaip įstaigos įsipareigojimai. 

 

SĄNAUDOS 

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir 

rodomos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Ne 

visos per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos (išleisti pinigai, sunaudotas turtas bei paslaugos, 

taip pat atsiradusios skolos) laikomos sąnaudomis ir ne visos per ataskaitinį laikotarpį patirtos 

sąnaudos turi būti susijusios su šio laikotarpio išlaidomis. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos 

išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomos balanse kaip turtas. 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos įvykdžius šia sąlygas: sąnaudomis pripažįstama išlaidų 

dalis, susijusi su parduotų prekių arba paslaugų suteikimu; per ataskaitinį laikotarpį padarytos 

išlaidos nedelsiant pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti 

su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš 

šių išlaidų bus galima gauti pajamų; 
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ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal LR Vyriausybės nustatytus ilgalaikio 

turto nusidėvėjimo ekonominius normatyvus, neviršijant maksimalių nusidėvėjimo normatyvų. 

Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius: 

įmonė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus, įmonė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės 

naudos būsimaisiais laikotarpiais, įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą, turto 

įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, įmonės 

nusistatytą kiekvienai turto grupei, įmonei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu. 

  Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse 

rodomas balansine verte – lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo 

tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina turi būti nustatoma prie pardavėjui 

sumokėtos arba mokėtinos už šį turtą sumos pridedant muitą, akcizą, kitus negrąžinamus 

mokesčius, susijusius su šio turto įsigijimu, atsivežimo bei šio turto parengimo naudoti išlaidas 

(instaliavimo, bandymo, derinimo ir kitas), padarytas iki jo naudojimo pradžios. Į nekilnojamojo 

turto įsigijimo savikainą įskaitomas turto įregistravimo mokestis ir remonto sąnaudos, patirtos iki jo 

naudojimo pradžios. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą  įskaitomas pridėtinės vertės 

mokestis (įstaiga nėra PVM moketoja) 

Nuo 2015 m. sausio mėn. 1 d. įvedus eurą vietoje litų, ilgalaikio materialiojo turto vertė 

perskaičiuota pagal buhalterinį kursą 3.4528 Eur ir yra buvo 145.00 Eur , o nuo 2018 m. vertė - 

500.00 Eur, tarnavimo laikotarpis ilgesnis negu vieneri metai. 

 

ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS 

            Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal LR Vyriausybės nustatytus ilgalaikio 

turto nusidėvėjimo ekonominius normatyvus, neviršijant maksimalių nusidėvėjimo normatyvų. 

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis 

materialios formos, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir 

netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo 

savikaina. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina 

pinigų suma (ar kitokio sunaudoto turto vertė), įskaitant muitus ir kitus negrąžinamus mokesčius. 

Turto įsigijimo savikainai gali būti priskiriamos ir kitos tiesioginės turto paruošimo numatomam 

naudojimui išlaidos. Tokių išlaidų pavyzdys gali būti atlyginimai už teisines paslaugas. 

Balanse nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro 

suma, gauta iš nematerialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus amortizacijos sumą, sukauptą per 

visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama 

amortizacijos sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Nematerialiojo turto amortizacija 

skaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos po jo įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 

dienos po jo nurašymo arba pardavimo ir tada, kai visa ilgalaikio nematerialiojo turto vertė 

perkeliama į sąnaudas. 

Nuo 2015 m. sausio mėn. 1 d. įvedus eurą vietoje litų, ilgalaikio nematerialiojo turto vertė 

perskaičiuota pagal buhalterinį kursą 3.4528 Eur ir buvo 145.00 Eur, o nuo 2018m. vertė – 500.00 

Eur,  tarnavimo laikotarpis ilgesnis negu vieneri metai. 
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FINANSAVIMAS, DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS 

 

Įstaigos finansavimas priklauso nuo veiklos pobūdžio ir dalyvavimo programose. 

Įstaigos finansavimas - dotacijos, tiksliniai įnašai ir kiti būdai, kai ūkio subjektas gali būti 

finansuojamas, nepriskirtinais dotacijai, tiksliniams įnašams, nario mokesčiams. Tokio finansavimo 

pavyzdys gali būti prekių tiekimas, kai davėjas nustato jų panaudojimo tikslą, ar kita parama, kai 

davėjas nenurodo jų konkretaus panaudojimo tikslo. Jeigu davėjas nenurodo paramos panaudojimo 

tikslo, ūkio subjektas su šia parama gali elgtis savo nuožiūra. Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus 

neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų.  

Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius: gauto turto 

naudojimo tikslas atitinka įmonės įstatuose nustatytus tikslus ir  įmonė neatlygintinai gauna 

ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų. 

Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai 

neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma 

nepanaudota dotacijos dalis. Įmonė kaupia informaciją pagal dotacijos davėjus, gauto turto grupes. 

Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, 

Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai 

apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie 

atitinka šiuos požymius: įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka 

teikiamos paramos sąlygas ir yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus 

gauti. 

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

Straipsnyje „Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai“ rodomos mokėtinos 

sumos ir įsipareigojimai, neparodyti kituose per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 

straipsniuose. 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

NUOSAVAS KAPITALAS 

 

VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro kapitalas  – 32270.10 Eur, kurį sudaro 

dalininko įnašas, t.y. Kaišiadorių rajono savivaldybė, (balanso pastabų Nr. 32).   

Įstaiga 2019 metais dirbo pelningai. Ataskaitinių metų grynasis veiklos rezultatas veiklos 

rezultatų ataskaitoje  +2782.46 Eur . Sudengus ataskaitinių metų veiklos rezultatą su ankstesnių 

metų veiklos rezultatu gaunamas veiklos rezultatas +14177.90 Eur, įstaigos nuosavas kapitalas 

46448.00 Eur. 

 

SĄNAUDOS 

 

VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro veiklos sąnaudos – 90961.39 Eur. Jas 

sudaro: 

1. Konsultantų, lektorių paslaugos  - 6163.00 Eur.  

2. Banko komisinis mokestis ir delspinigiai  - 133.62  Eur. 

3. Skelbimų ir reklamos sąnaudos, – 318.37 Eur.  

            4. Darbuotojų darbo užmokestis ir su juos susijusios išlaidos – 63743.77 Eur, šią sumą 

sudaro: darbo užmokestis darbuotojams – 56029.74 Eur, soc.draudimo sąnaudos – 1029.28 Eur,  
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atostoginių kaupinių sąnaudos – 6684.75 Eur. Iš darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų kompensuota 

(veiklos rezultatų ataskaita, eil. 3), Kaišiadorių r.sav. proj. „Viešųjų  paslaugų verslui teikimas 

Kaišiadorių r. 2019 m.“ – darbo užmokestis – 19800.00 Eur ir Kaišiadorių r.sav. proj.“Viešųjų  

turizmo paslaugų teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“ – 22000.00 Eur; Kaišiadorių r.sav. proj. 

„Viešųjų  paslaugų verslui teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“ – soc.draudimo sąnaudos – 350.48 Eur 

ir Kaišiadorių r.sav. proj.“Viešųjų  turizmo paslaugų teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“ – 389.48 Eur;  

5. Ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos per ataskaitinius metus – 604.75 Eur. Ilgalaikio 

turto amortizacijos sąnaudų kompensuota (veiklos rezultatų ataskaita, eil. 3), Kaišiadorių r.sav. proj. 

„Viešųjų  paslaugų verslui teikimas Kaišiadorių r. 2018 m.“ – 108.38 Eur. 

6. Ryšių sąnaudos – 369.76 Eur, kompensuota Kaišiadorių r.sav. proj. „Viešųjų  paslaugų 

verslui teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“ – 215.79 Eur ir Kaišiadorių r.sav. proj.“Viešųjų  turizmo 

paslaugų teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“ – 57.21 Eur; 

7. Patalpų apsaugos ir sistemos priežiūros sąnaudos – 396.00 Eur, ši suma kompensuota 

Kaišiadorių r.sav. proj. „Viešųjų  paslaugų verslui teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“  – 198.00 Eur ir 

Kaišiadorių r.sav. proj.“Viešųjų  turizmo paslaugų teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“ – 198.00 Eur; 

8. Elektros energijos sąnaudos – 792.69 Eur, ši suma kompensuota Kaišiadorių r.sav. proj. 

„Viešųjų  paslaugų verslui teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“ – 269.31 Eur ir Kaišiadorių 

r.sav. proj.“Viešųjų  turizmo paslaugų teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“ – 117.54 Eur; 

9. Šildymo ir sistemos priežiūros sąnaudos – 1036.78 Eur, ši suma kompensuota Kaišiadorių 

r.sav. proj. „Viešųjų  paslaugų verslui teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“  – 553.63 Eur ir Kaišiadorių 

r.sav. proj.“Viešųjų  turizmo paslaugų teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“ – 189.23 Eur (veiklos 

rezultatų ataskaita, eil.15); 

10. Kuro sąnaudos – 465.47 Eur, ši suma kompensuota Kaišiadorių r.sav. proj. „Viešųjų  

paslaugų verslui teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“ – 15.46 Eur, Kaišiadorių r.sav. proj.“Viešųjų  

turizmo paslaugų teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“ – 388.17 Eur; 

11. Šalto vandens ir nuotekų sąnaudos – 152.36 Eur, ši suma kompensuota Kaišiadorių 

r.sav. proj. „Viešųjų  paslaugų verslui teikimas Kaišiadorių r. 2019m.“ – 79.40 Eur ir Kaišiadorių 

r.sav. proj.“Viešųjų  turizmo paslaugų teikimas Kaišiadorių r. 2098m.“ – 72.92 Eur; 

12. Renginių sąnaudos (kava, arbata, sausainiai) – 649.24 Eur. 

13. Atliekų (šiukšlių) konteinerinis išvežimas – 67.90 Eur, ši suma kompensuota Kaišiadorių 

r.sav. proj. „Viešųjų  paslaugų verslui teikimas Kaišiadorių r. 2019m.“ – 29.68 Eur ir Kaišiadorių 

r.sav. proj.“Viešųjų  turizmo paslaugų teikimas Kaišiadorių r. 2019m.“ – 10.92 Eur; 

14. Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos – 16067.68 Eur, ši suma kompensuota 

Kaišiadorių r.sav. proj. „Viešųjų  paslaugų verslui teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“  – 3379.87 Eur 

ir Kaišiadorių r.sav. proj.“Viešųjų  turizmo paslaugų teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“ – 4774.53 

Eur. Šias sąnaudas sudaro: turistinio žemėlapio ir spaudinių maketavimo darbai, turto draudimas, 

prenumerata, dalyvio mokesčiai parodoje, komandiruotpinigiai,  išrašai ir pažymos iš Registrų 

centro, gesintuvų patikra, kompiuterių ir įrangos priežiūra ir remontas, biuro prekės ir įranga, prekės 

ūkio reikmėms,  leidiniai, lankstinukai ir kt. siuvenyrai, duomenų metiniai mokesčiai,  sąnaudos 

renginiams „Metų apdovanojimai“,  sąnaudos einamiesiems tikslams. 
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PAJAMOS 

 

Per 2019 metus įstaigos uždirbtos pajamos – 93743.85 Eur. 

 

Mokymai ir seminarai  10385.00 Eur 

Reklamos paslaugos  0.00 Eur 

Biuro ir kompiuterinės paslaugos  1240.27 Eur 

Įrangos nuoma  429.02 Eur 

Dokumentų rengimas ir konsultacijos  1308.50 Eur 

Renginių organizavimas  3222.60 Eur 

Leidiniai ir siuvenyrai  8287.48 Eur 

Kitos paslaugos  7188.75 Eur 

Kaišiadorių r. savivaldybės lėšos pagal projektus  53000.00 Eur 
Projektas „Kaišiadorių gyventojų padėties darbo rinkoje 

gerinimas, suteikiant verslo pradžios ir plėtros konsultacijas bei 

skatinant bendradarbiavimo tinklus“ ir Projektas „Palaimintojo 

Teofiliaus Matulionio keliais“ 

8682.23 Eur 

 

ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS 

 

Ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per 2019 metus – 3.61 

Eur. Likutinės ilgalaikio nematerialaus turto vertės metų pabaigai nėra.  

 

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

 

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per 2019 metus sudaro 

601.14 Eur., įsigyto ilgalaikio turto – 994.00 Eur. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė 789.39 

Eur.  

ATSARGOS 

 

Įstaigos trumpalaikis turtas – 51350.07 Eur,  kurį sudaro atsargos – 1276.54 Eur, išankstiniai 

apmokėjimai  - 1206.94 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 1827.21 Eu, grynieji pinigai 

banke bei kasoje – 47039.38 Eur. 

 

FINANSAVIMAS, DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS 

 

Finansavimo pajamos, Lt: 

Kaišiadorių r.sav. proj. „Viešųjų paslaugų verslui teikimas Kaišiadorių r. 2019m.“  - 25000.00 Eur. 

Kaišiadorių r.sav. proj. „Viešųjų turizmo paslaugų teikimas Kaišiadorių r. 2019 m.“– 28000.00 Eur. 

Gyventojų 2% GPM  -  27.80 Eur; 

Ataskaitinių metų pabaigai liko nepanaudotas finansavimas -538.98 Eur, kurį sudaro gyventojų 2% 

GPM  - 536.37 Eur, kitas finansavimas – 2.61 Eur. 

 

VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras 2019 m. negavo tikslinių įnašų ar  

Valstybės paramos. 
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MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras ilgalaikių įsipareigojimų neturi. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai iki vienerių metų – 5152.48 Eur, t.y. atostoginių kaupiniai su 

mokesčiais biudžetui, suma – 3951.70 Eur ir skolos tiekėjams už paslaugas, suma – 1200.78 Eur. 

 

 

Direktorė                                                                       Giedrė Streikauskaitė 
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