
   2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 
   2 priedas 
       

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

forma) 

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras 

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 

Įm. kodas 149994436, S. Dariaus ir S. Girėno g. 1-33, LT-62137 Alytus 

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

   

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 
       

2022-02-15 

(data) 
 Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais  

Eil. Nr. Straipsniai 
Pastabos 

Nr.  

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

A. ILGALAIKIS TURTAS       16197,20 6978,69 

I. Nematerialusis turtas   P01 1769,22 0,34 

I.1   Plėtros darbai         

I.2   Programinė įranga ir jos licencijos     1769,22 0,34 

I.3   Kitas nematerialusis turtas         

I.4   Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai         

I.5       Prestižas        

II. Ilgalaikis materialusis turtas     P02 14427,98 6978,35 

II.1   Žemė         

II.2   Pastatai         

II.3   Infrastruktūros ir kiti statiniai      1299,01   

II.4   Nekilnojamosios kultūros vertybės         

II.5   Mašinos ir įrenginiai         

II.6   Transporto priemonės         

II.7   Kilnojamosios kultūros vertybės         

II.8   Baldai ir biuro įranga     4083,34 6965,25 

II.9   Kitas ilgalaikis materialusis turtas     9045,63 13,10 

II.10   Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai         

III. Ilgalaikis finansinis turtas           

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas           

B. BIOLOGINIS TURTAS           

C. TRUMPALAIKIS TURTAS       33145,86 28391,26 

I. Atsargos     P03 7766,40 8245,22 

I.1  Strateginės ir neliečiamosios atsargos       

I.2  Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius       

I.3  Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys        

I.4  Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)      7766,40  8245,22 

I.5  Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti       

II. Išankstiniai apmokėjimai  P04 2706,26 129,96 

III. Per vienus metus gautinos sumos  P05 669,42 382,75 

III.1  Gautinos trumpalaikės finansinės sumos       

III.2  Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos     10,74 



III.3  Gautinos finansavimo sumos       

III.4  Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas   9,25 48,61 

III.5  Sukauptos gautinos sumos    660,17 323,40 

III.6  Kitos gautinos sumos      

IV. Trumpalaikės investicijos        

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai  P06 22003,78 19633,33 

  IŠ VISO TURTO:    49343,06 35369,95 

D. FINANSAVIMO SUMOS  P07 23879,81 8813,63 

I. Iš valstybės biudžeto     7142,74  6839,46 

II. Iš savivaldybės biudžeto    14475,20 131,55 

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   14,13 14,13 

IV.  Iš kitų šaltinių   2247,74 1828,49 

E. ĮSIPAREIGOJIMAI    8593,43 8089,34 

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai        

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai        

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai        

I.3  Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai        

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai   P08 8593,43 8089,34 

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai       

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis        

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai        

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos       

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą       

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus      

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos       

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui    8,00 

II.7 Mokėtinos socialinės išmokos        

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos        

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos    1409,77 2132,77 

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai        

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos    7174,14 5939,05 

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai    9,52 9,52 

F. GRYNASIS TURTAS P09 16869,82 18466,98 

I. Dalininkų kapitalas    7008,80 7008,80 

II. Rezervai        

II.1 Tikrosios vertės rezervas        

II.2 Kiti rezervai        

III. Nuosavybės metodo įtaka       

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas   9861,02 11458,18 

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas    -1597,16 991,43 

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas    11458,18 10466,75 

G. MAŽUMOS DALIS       

  
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 

MAŽUMOS DALIES: 
  

49343,06 35369,95 
       

Direktorė 
  

Lena Valentaitė-Gudzinevičienė 

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)                                                     (parašas)                                               (vardas ir pavardė) 

 
  

 

      

       

Vyriausioji buhalterė   Danguolė Petkevičienė 

(vyriausiasis buhalteris )                                                                  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 



   3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 

   2 priedas  

       

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

(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma) 

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras 

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 

Įm. kodas 14999436, S. Dariaus ir S. Girėno g. 1-33, LT-62137 Alytus 

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą 

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas) 
 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
 

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 
       

2022-02-15 

(data) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais  

Eil. 

Nr. 
Straipsniai Pastabos Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS   71863,01 97576,86 

I. FINANSAVIMO PAJAMOS P10 71863,01 97576,86 

I.1. Iš valstybės biudžeto    1410,72  27806,02  

I.2. Iš savivaldybių biudžetų    56185,36 39958,38 

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų    14562,43 

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių   14266,93 15250,03 

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS       

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  P11     

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos       

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma       

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P12 71863,01 97576,86 

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO   52825,56 52858,29 

II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   3008,89  117,56 

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   3189,66 2354,05 

IV. KOMANDIRUOČIŲ   753,09 1083,09 

V. TRANSPORTO       

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   365,00 299,00 

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO       

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ       

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA       

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ       

XI. NUOMOS       

XII. FINANSAVIMO       

XIII. KITŲ PASLAUGŲ   11681,60 17669,11 

XIV. KITOS   39,21 23195,76 

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS     

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS P13 -1597,16 999,43 

I.  KITOS VEIKLOS PAJAMOS   10267,36 9082,09 

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS       



III.  KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   11864,52 8082,66 

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P14     

F. 
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 

TAISYMO ĮTAKA 
      

G. PELNO MOKESTIS    8,00 

H. 
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO 

ĮTAKĄ 
  

-1597,16 991,43 

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA       

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   -1597,16 991,43 

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI       

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI       

 

 

 

 

 

Direktorė 

  

 

 

 

Lena Valentaitė-Gudzinevičienė 

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)                                                     (parašas)                                               (vardas ir pavardė) 

 
  

 

      

       

Vyriausioji buhalterė   Danguolė Petkevičienė 

(vyriausiasis buhalteris )                                                                  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
       

 

 



 

    4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 

   1 priedas   
          

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma) 

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras 

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 

Įm. kodas 149994436, S. Dariaus ir S. Girėno g. 1-33, LT-62147 Alytus 

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas) 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 
          

2022-02-15 

                                       (data)      

                                            Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Pasta-

bos 

Nr. 

Tenka kontroliuojančiajam subjektui 

Iš viso 
Mažumos 

dalis Dalininkų 

kapitalas 

Tikrosios 

vertės 

rezervas 

Kiti 

rezer-

vai 

Nuosavybės 

metodo 

įtaka 

Sukauptas 

perviršis 

ar deficitas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.   7008,80       10466,75 17475,55   

2. 

Tikrosios vertės rezervo likutis, 

gautas perėmus ilgalaikį turtą iš 

kito viešojo sektoriaus subjekto 

  

x   x x x 

  

x 

3. 

Tikrosios vertės rezervo likutis, 

perduotas perleidus ilgalaikį 

turtą kitam subjektui 

  

x   x x x 

  

x 

4. 
Kitos tikrosios vertės rezervo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos 

  
x   x x   

  
x 

5. Kiti sudaryti rezervai    x x   x     x 

6. Kiti panaudoti rezervai   x x   x x   x 

7. 
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos 

  
  x x x x 

  
  

8. 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

perviršis ar deficitas 

  
x x x   

991,43 991,43 
  

9. Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.   7008,80       11458,18 18466,98   

10. 

Tikrosios vertės rezervo likutis, 

gautas perėmus ilgalaikį turtą iš 

kito viešojo sektoriaus subjekto 

  

x   x x x 

  

x 

11. 

Tikrosios vertės rezervo likutis, 

perduotas perleidus ilgalaikį 

turtą kitam subjektui 

  

x   x x x 

  

x 

12. 
Kitos tikrosios vertės rezervo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos 

  
x   x x   

  
x 

13. Kiti sudaryti rezervai    x x   x x   x 

14. Kiti panaudoti rezervai   x x   x x   x 

15. 
Dalininkų kapitalo padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos 

  
  x x x x 

  
  

16. 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

perviršis ar deficitas 

  
x x x   

-1597,16 -1597,16 
  

17. Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.   7008,80       9861,02 16869,82 0 

                           Direktorė______________   __________________  Lena Valentaitė-Gudzinevičienė 
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų 

pavadinimas) 

 

(parašas) 

 

(vardas ir pavardė) 

                   Vyr. buhalterė______________   __________________  Danguolė Petkevičienė 
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu 

 
(parašas) 

 
(vardas ir pavardė) 

privaloma pagal teisės aktus) 
       



              5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“  

              2 priedas      

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma) 

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras 

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 

Įm. kodas 149994436, S. Dariaus ir S. Girėno 1-33, Alytus 

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas) 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

2022-02-15 

(data) 

                         Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais  

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.  

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

Tiesioginiai 

pinigų 

srautai 

Netiesioginiai 

pinigų srautai 
Iš viso 

Tiesioginiai 

pinigų srautai 

Netiesioginiai 

pinigų 

srautai 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI   2370,45  2370,45 -5126,73  -5126,73 

I. Įplaukos   83115,59  83115,59 129015,67  129015,67 

I.1. 
  Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 

  72807,65  72807,65 120073,46  12073,46 

I.1.1    Iš valstybės biudžeto   1714,00  1714,00 34645,48  34645,48 

I.1.2    Iš savivaldybės biudžeto    56493,65  56493,65 54073,57  54073,57 

I.1.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų      16702,77  16702,77 

I.1.4    Iš kitų šaltinių    14686,18  14686,18 14651,64  14651,64 

I.2.   Iš mokesčių         

1.3.  Iš socialinių įmokų         

I.4.  Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų    9441,76  9441,76 1622,00  1622,00 



I.5.  Už suteiktas paslaugas iš biudžeto          

I.6.  Gautos palūkanos          

I.7.  Kitos įplaukos    780,00  780,00 7320,21  7320,21 

II. Pervestos lėšos    -8,00  -8,00 -15310,57  -15310,57 

II.1  Į valstybės biudžetą          

II.2  Į savivaldybių biudžetus       -14562,43  -14562,43 

II.3.  ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms         

II.4  Į kitus išteklių fondus          

II.5  Viešojo sektoriaus subjektams   -8,00  -8,00 -748,14  -748,14 

II.6  Kitiems subjektams          

III. Išmokos    -80737,14  -80737,14 -118831,83  -118831,83 

III.1  Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo    -54198,26  -54198,26 -52858,29  -52858,29 

III.2  Komunalinių paslaugų ir ryšių    -2957,52  -2957,52 -2354,05  -2354,05 

III.3  Komandiruočių    -753,09  -753,09 -1083,09  -1083,09 

III.4  Transporto         

III.5  Kvalifikacijos kėlimo    -365,00  -365,00 -299,00  -299,00 

III.6  Paprastojo remonto ir eksploatavimo          

III.7  Atsargų įsigijimo    -6657,89  -6657,89 -6497,54  -6497,54 

III.8  Socialinių išmokų             

III.9  Nuomos             

III.10  Kitų paslaugų įsigijimo    -13866,63  -13866,63 -3106,68  -3106,68 

III.11  Sumokėtos palūkanos          

III.12  Kitos išmokos    -1938,75  -1938,75 -52633,18  -52633,18 

B. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI               

I. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               

II. 
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto 

perleidimas 
              

III. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas               

IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas               

V. Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas               

VI. Gauti dividendai               

VII. Kiti investicinės veiklos pinigų srautai               

C. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI               

I. Įplaukos iš gautų paskolų                



 

II. Gautų paskolų grąžinimas               

III. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas               

IV.  
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui 

įsigyti: 
              

IV.1  Iš valstybės biudžeto                

IV.2  Iš savivaldybės biudžeto                

IV.3  Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių  organizacijų               

IV.4  Iš kitų šaltinių                

V. 
Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 

biologiniam turtui įsigyti  
              

VI. Gauti dalininko įnašai                

VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai                

D. 
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR 

PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI 
              

I. Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)  2370,45  2370,45  -5126,73   -5126,73 

II. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje   19633,33   19633,33  24760,06   24760,06 

III. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  22003,78  22003,78  19633,33   19633,33 

                        

                        

Direktorė          Lena Valentaitė-Gudzinevičienė   

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos   (parašas)    (vardas ir pavardė)   

vadovas)                

Vyr. buhalterė      Danguolė Petkevičienė  

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))  (parašas)   (vardas ir pavardė)  

                        



Viešoji įstaiga Alytaus turizmo informacijos centras 

Kodas 149994436, S. Dariaus ir S. Girėno g. 1-33, LT-62137 Alytus 

 

 

2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 

2022-02-15 
Alytus 

 

Aiškinamasis  raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas. 
 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Įregistravimo data 

 

Dzūkijos turizmo informacijos centras kaip biudžetinė įstaiga buvo įregistruota 1995 m. kovo 

8 d., 1998 m. gruodžio 1 d. perregistruota į VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras (TIC) (toliau – 

Įstaiga). Registracijos Nr. VŠ 98-10, įmonės kodas 149994436. 

 

2. Informacija apie įstaigos dalininkus 

 

Įstaigos dalininkai yra: 

Alytaus miesto savivaldybė 

Alytaus rajono savivaldybė 

 

3. Informacija apie Įstaigos filialus ir atstovybes 

 

2010 m. rugsėjo mėn. 2 d. buvo įregistruotas VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro Daugų 

filialas. Registracijos adresas: S. Neries g. 3, Daugų m., Alytaus r. sav., filialo kodas 302542390. 

Daugų seniūnijos patalpose platinami Alytaus TIC leidiniai, teikiama informacija turistams. Kitos 

veiklos filialas nevykdo. 

4. Įstaigos veikla 

 

VšĮ Alytaus TIC pagrindinė veikla yra rinkti, kaupti ir platinti  informaciją apie turizmo 

paslaugas, lankomus objektus ir vietoves; rengti, leisti informacinius bei kartografinius leidinius apie 

turizmo paslaugas, objektus ir vietoves; teikti nemokamą informaciją apie turizmo galimybes Alytuje 

ir visoje Lietuvoje; tarpininkauti teikiant gidų paslaugas; dalyvauti turizmo parodose; dalyvauti 

įgyvendinant savivaldybių  turizmo plėtros projektus, tvarkyti turizmo paslaugų duomenų bazes.  

Nuo 2019 m. sausio 1 dienos perėjo prie viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartų. Įstaiga priklauso žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų grupei, 

sudaro atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius pagal 

VSAFAS reikalavimus. 

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga 

neturi. 

 

5. Darbuotojų skaičius 

  

Darbuotojų skaičius praėjusių finansinių metų pabaigoje (2020-12-31) – 5, ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (2021-12-31) – 5. 



6. Finansinių metų pakeitimai 

 

Ataskaitiniai finansiniai metai yra kalendoriniai metai.  

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys 

 

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais 

viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.  

Informacija apie tai, kaip perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie 

VSAFAS taikymo paveikė Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pateikiamą informaciją perėjimo 

prie VSAFAS dieną, pateikta 1 priede.  

Įstaigos apskaitos politika patvirtinta VšĮ Alytaus TIC direktorės 2019-02-25 Nr. V-3 

įsakymu. 

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinė programa eLit. 

Įstaigos finansavimo šaltiniai yra dotacijos, tiksliniai įnašai, kiti būdai.  

 

2. Įstaigas apskaitos politika 

2.1. Nematerialiojo turto apskaitos politika 

 

VšĮ Alytaus TIC nematerialiajam turtui priskiria turtą, neturintį materialios formos, kuriuo 

įstaiga disponuoja ir tikisi gauti ekonominės naudos. Nematerialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 13 

VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus reikalavimus. Įsigijimo metu nematerialusis turtas 

registruojamas įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri 

apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. 

Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami įstaigos veiklos 

sąnaudoms. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu, likvidacinė vertė nenustatoma.  

 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga 5 

2. Kitas nematerialus turtas 2 

 

2.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika 

 

            Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, nurodytus 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas“. Materialiajam turtui priskiriama tas turtas, kurį įstaiga valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikimasi 

gauti ekonominės naudos būsimais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vieneri metai ir 

kurio įsigijimo savikaina yra didesnė nei 500 Eur. Įsigijimo metu  materialusis turtas registruojamas 

įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš 

įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Turto vertės sumažėjimo, 

turto nurašymo nuostoliai priskiriami įstaigos veiklos sąnaudoms. Ilgalaikio materialiojo turto 

likvidacinė vertė – 0 Eur.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:  

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto nusidėvėjimo 

normatyvas (metai) 

1. Lengvieji automobiliai 5 

2. Baldai 6 



3. Kompiuteriai ir 

 jų įranga 

3 

4. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 3 

5. Kita biuro įranga 3 

6. Informaciniai stendai 5 

7. Kitas ilgalaikis materialus turtas 5 

 

2.3. Atsargų apskaitos politika 

 

 Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus arba 

per vieną ūkio subjekto veiklos ciklą. Atsargoms priskiriamos: išleisti leidiniai, skirti nemokamam 

dalinimui, prekės skirtos perparduoti. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo 

savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 

Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai 

bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos 

tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomas sumokėtas 

pridėtinės vertės mokestis. Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, 

dovanojimo sutartyje arba kitame perdavimo dokumente nurodyta jų vertė. Apskaičiuojant veikloje 

sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, taikomas FIFO (angl. – first-in, first-out) būdas. Taikant 

FIFO būdą, daroma prielaida, kad pirmiausia parduodamos arba sunaudojamos atsargos, kurios buvo 

įsigytos arba pagamintos anksčiausiai, laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo įsigytos ar 

pagamintos vėliausiai.  

 

2.4. Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika 

 

Įsipareigojimai įstaigoje gali atsirasti dėl sutarčių sąlygų arba kaip įstatymų nustatyti 

reikalavimai: 

1. gavus banko paskolą, atsiranda įsipareigojimas grąžinti paskolą; 

2. įsigijus prekių arba gavus paslaugų, jeigu už jas dar nesumokėta, atsiranda mokėtina suma; 

3. gavus avansą, atsiranda įsipareigojimas suteikti paslaugą; 

4. gavus išsimokėtinai turto, atsiranda įsipareigojimas per sutartyje numatytą laikotarpį 

sumokėti pinigus ir palūkanas; 

5. pagal mokesčių įstatymus mokesčių mokėtojams atsiranda įsipareigojimas mokėti 

mokesčius; 

6. pagal Darbo kodeksą atsiranda įsipareigojimas darbuotojams mokėti atlyginimą. 

Finansinėje atskaitomybėje įsipareigojimai skirstomi į dvi grupes: 

po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai; 

Ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri metai 

laikotarpį nuo balanso sudarymo datos. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo 

balanso sudarymo datos. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima įsiskolinimus bei įsipareigojimus 

tiekėjams,  valstybės ir savivaldybių institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims.  

Trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriami atostoginių kaupimas darbuotojams, t. y. 

įsipareigojimas suteikti darbuotojams apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį 

laikotarpį. Įsipareigojimo suma nustatoma atlikus uždirbtų ir nepanaudotų atostogų dienų 

inventorizaciją. Nustačius kiekvieno darbuotojo nepanaudotų atostogų dienų skaičių ir padauginus jį 

iš jo darbo dienos atlyginimo, nustatomas įsipareigojimas darbuotojams. 

Priklausomai nuo įsipareigojimų rūšies (skolos tiekėjams, kredito įstaigoms, biudžetui, 

darbuotojams) ir įvykdymo trukmės įsipareigojimai grupuojami atskirose buhalterinėse sąskaitose jų 

atsiradimo metu arba tuoj pat po jų atsiradimo. 

Įsipareigojimai apskaitomi grynąja verte. 

 



2.5. Pajamų apskaitos politika 

 

Suteiktų paslaugų ir kitos pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis. 

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 20-ojo 

VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatomis.  

Pajamos apskaitomos kaupimo principu, t. y. pajamos apskaitoje pripažįstamos ir 

registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik 

įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu 

surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra gaunama ekonominė nauda ir 

šios sumos nedidina nuosavo kapitalo. Į uždirbtas pajamas neįskaitomos pardavimo nuolaidos, 

kuriomis pirkėjai pasinaudojo arba pasinaudos vėliau. 

Pajamos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes laikomos uždirbtomis ir rodomos 

finansinėje atskaitomybėje, jeigu įstaiga perdavė pirkėjui visą su šiomis prekėmis susijusią riziką, 

esamą bei būsimą naudą ir jau nebekontroliuoja šių prekių, be to, tikimybė, kad prekės bus grąžintos 

arba reikės patirti daug papildomų sąnaudų, susijusių su jų gamyba arba pardavimu, labai menka. 

Paslaugų pajamos pripažįstamos kai pirkėjui suteiktos visos paslaugos (arba sutartyje numatyta jų 

dalis), o didelių papildomų sąnaudų arba nuostolių, susijusių su šių paslaugų suteikimu, tikimybė 

menka. 

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo 

pajamomis. 

 

2.6. Sąnaudų apskaitos politika 

 

Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytais 

reikalavimais.  

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir 

rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. 

Tačiau 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.  

Sąnaudos apskaitoje turi būti pripažintos įvykdžius šias sąlygas:  

1. sąnaudomis gali būti pripažinta išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių įsigijimu arba 

paslaugų suteikimu; 

2. sąnaudos yra susijusios su turto arba kitų juridinių asmenų jam teikiamų paslaugų 

naudojimu arba įstaigos įsipareigojimų kitiems juridiniams asmenims didėjimu, ir šie įsipareigojimai 

turi būti patikimai įvertinti; 

3. jeigu pajamos, susijusios su tam tikrų išteklių naudojimu, bus uždirbamos per keletą 

būsimųjų ataskaitinių laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, 

apskaitoje naudojami netiesioginiai sąnaudų pripažinimo ir įtraukimo į apskaitą būdai (ilgalaikio 

turto nusidėvėjimas, amortizacija); 

4. 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. 

Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos patirtos. Įstaiga grupuoja su atskirų programų įgyvendinimu susijusias sąnaudas 

pagal savo pasirinktą sąnaudų grupavimo būdą.  

 

2.7. Finansavimo sumų apskaitos politika 

 

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus.  

Finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. 

Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos nurodant finansavimo sumos 

teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos.  



Gautinos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai tenkinama bent viena iš šių 

sąlygų:  

1. mokėjimo paraiška, neviršijanti programų sąmatose patvirtintų sumų pateikiama 

finansuojančiai institucijai ir gaunamas patvirtinimas, apie jos priėmimą; 

2. pateikiama paraiška ar ją atitinkantis dokumentas pagal sudarytą įstaigos veiklos ar vykdomo 

projekto finansavimo išlaidų kompensavimo sutartį; 

3. pagal kitus dokumentus, kurie patvirtina teisę gauti finansavimą, jei mokėjimo paraiškos 

pateikti nereikia. 

Patvirtinta programos sąmata ar sudaryta sutartis, neužtikrinanti privalomo finansavimo pagal tam 

tikras sąlygas, negali būti pagrindas gautinoms finansavimo sumoms registruoti apskaitoje. 

Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos lėšos į 

įstaigos sąskaitą, pervedamos tiesiogiai tiekėjams, arba gaunamas nepiniginis turtas. 

Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautas turtas iš ne viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje 

registruojamas tikrąja verte, taip pat registruojamos gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, lygios 

turto tikrajai vertei arba tikrosios vertės ir simbolinio atlygio skirtumui.  

Jeigu turtas gaunamas iš kito viešojo sektoriaus subjekto, turto perdavimo ir priėmimo akte be 

kitos informacijos apie turtą, nurodomas pirminis finansavimo sumų šaltinis, iš kurio perduodamas 

turtas buvo įsigytas. Registruojamas gautas turtas ir gautos finansavimo sumos pagal perdavimo akte 

nurodytą šaltinį. 

Jei, registruojant gautinas arba gautas finansavimo sumas, negalima nustatyti finansavimo 

sumų paskirties (nepiniginiam turtui ar išlaidoms), išskyrus valstybės ar savivaldybės biudžeto 

asignavimus, finansavimo sumos turi būti priskirtos finansavimo sumoms, skirtoms kitoms 

išlaidoms, iki to laiko, kol bus vadovo patvirtinta išlaidų sąmata. 

Kai patvirtinama sąmata, finansavimo sumos turi būti pergrupuojamos, ir nurodyta teisinga jų 

paskirtis. 

Jeigu registruojant gautas finansavimo sumas nėra galimybės nurodyti finansavimo sumų 

šaltinio, tada finansavimo sumos turi būti priskirtos tam šaltiniui, iš kurio per praėjusius ataskaitinius 

metus gauta daugiausia lėšų. Jei vėliau sužinomas tikslus finansavimo sumų šaltinis, finansavimo 

sumos turi būti perkeliamos pagal teisingą jų šaltinį. 

Jeigu gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms panaudojamos atsargoms ar ilgalaikiam 

turtui įsigyti ar su turtu susijusioms išlaidoms, kuriomis didinama turto įsigijimo savikaina, padengti, 

jos turi būti pergrupuotos pagal faktinį jų panaudojimą. 

Finansavimo sumos gautos, gautinos, perduotos, panaudotos ir grąžintos 4 klasės sąskaitose 

grupuojamos pagal finansavimo šaltinius ir pagal paskirtį. 

Finansavimo pajamos mažinamos, kai kompensuojamos padarytos sąnaudos, kurioms jau 

buvo pripažintos finansavimo pajamos. 

Kai sąnaudos yra finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis, tačiau padarius sąnaudas dar nėra 

gautos finansavimo sumos šioms sąnaudoms kompensuoti, o tiekėjams už paslaugas turi būti 

apmokėta, apskaitoje registruojamos finansavimo pajamos pagal finansavimo šaltinį iš kurio 

finansuojama įstaigos veikla ir iš kurios šios sąnaudos faktiškai apmokamos. 

Gavus finansavimo sumas iš Europos Sąjungos jau padarytoms sąnaudoms kompensuoti, 

apskaitoje registruojamas finansavimo panaudojimas ir finansavimo pajamos pagal tikrąjį 

finansavimo sumų davėją. 

Jei įstaigos padarytos išlaidos buvo pripažintos netinkamomis finansuoti, mažinamos 

pripažintos finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos arba gautinos finansavimo 

sumos, jei jos buvo užregistruotos.  

Perduodant turtą kitam viešojo sektoriaus subjektui, nurašomas perduotas turtas ir 

registruojamos perduotos finansavimo sumos. 

Nepanaudotos finansavimo sumos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka turi būti grąžinamos, 

perkeliamos į grąžintinas finansavimo sumas.  

Grąžintinos sumos registruojamas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui arba pasibaigus 

finansavimo sutarties laikotarpiui. 



2.8. Kapitalo apskaita 

 

Kapitalas teisės aktų nustatyta tvarka yra lygus steigėjų (dalininkų) įnašų vertei. Piniginių 

įnašų dydį, nepiniginių įnašų vertės nustatymo tvarką nustato teisės aktai, reglamentuojantys įstaigos 

veiklą, steigimo dokumentai, įstatai. 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

Finansinės būklės ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas 

 

P01 pastaba. Nematerialusis ilgalaikis turtas. Įstaiga Iš Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos patikėjimo teise įstaiga gavo nematerialiojo ilgalaikio turto už 2184,49 Eur. 

Ataskaitiniais metais įstaiga nematerialiojo ilgalaikio turto nenurašė. Ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje visiškai amortizuoto, bet vis dar naudojamo įstaigos veikloje, nematerialiojo ilgalaikio 

turto likutinė vertė lygi 0,34 Eur. Nematerialiojo turto būklė parodyta aiškinamojo rašto 1 priede. 

P02 pastaba. Ilgalaikis materialusis ilgalaikis turtas. Iš Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos patikėjimo teise įstaiga gavo materialiojo ilgalaikio turto už 12656,25 Eur. 

Ataskaitiniais metais buvo nurašyta netinkamas, nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis ilgalaikis turtas 

868,57 Eur vertės. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo naudojamas ir visiškai nudėvėtas, tačiau 

dar tinkamas naudoti ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 56884,70 Eur. Laikinai 

nenaudojamo ar visai nebenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto metų pabaigoje nebuvo. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai materialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė lygi 14427,98  Eur. 

Įkeisto, išsinuomoto ar išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi. 

 
Panaudos pagrindais gautas ir naudojamas materialusis turtas 

Turto pavadinimas 
Turto vertė (Eur) 

Panaudos 

laikotarpiai 

Pastabos 

Patalpos 5716 
10 metų,  

156,65 kv. m.  

2014-11-13 Nr. SR-1204 

Inventorius 1794 
 

neterminuotai 

1999-12-28 panaudos sutartį 

Nr. 447 

Inventorius 481 
 

neterminuotai 

2004-05-21 sutarties 

papildymas Nr. NS –9 

Ilgalaikis materialus turtas 787 
Iki 2026-01-31 2016-01-29 panaudos sutartį 

Nr. SR-235 (38.5) 

Iš viso 8778   

 

Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą yra pateikta 2 priede „Ilgalaikio 

materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.  

P03 pastaba. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 

prekių skirtų parduoti likutis 7766,40 Eur. Atsargų pokytis parodyta aiškinamojo rašto 3 priede 

„Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. 

P04 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Straipsnio suma 2706,26 Eur. Šią sumą sudaro 

išankstiniai apmokėjimai už teisės aktų prenumeratą, dalyvavimą parodoje ADVENTUR, 

elektroniniu parašus, reklamą. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 4 priede. 

P05 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Sudaro gautinos sumos už parduotas 

prekes 9,25 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 660,17 Eur. Informacija pateikta 5 priede 

„Informacija per vienus metus gautinas sumas“. 

P06 pastaba. Pinigai. Tai pinigai kasoje ir banko sąskaitose, kuriose apskaitomos įstaigos 

nebiudžetinės lėšos ir GPM lėšos pagal labdaros (paramos) įstatymą. Likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje – 22003,78 Eur. Piniginės lėšos yra detalizuotos aiškinamojo rašto 6 priede „Informacija 

apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“. 

P07 pastaba. Finansavimo sumos. Šį straipsnį sudaro finansavimo sumų likučiai pagal 

lėšų šaltinius ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 23879,81 Eur. Finansavimo sumos pagal lėšų šaltinį, 



tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį detalizuoti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ 7 ir 8 prieduose. 

P08 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šio straipsnio duomenys parodo kiek įstaiga 

turėjo trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Straipsnio suma  8593,43 Eur. 

Tai yra mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 1419,29 Eur, ir sukauptos atostoginių ir 

nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 7174,14 Eur. Informacija apie kai kurias 

trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta aiškinamojo rašto 9 priede.  

P09 pastaba. Grynasis turtas, šį straipsnį sudaro dalininkų kapitalas 7008,80 Eur, 

einamųjų metų deficitas 1597,16 Eur, ankstesniųjų metų perviršis 11458,18 Eur. 

 

Veiklos rezultatų ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas 

 

P10 pastaba. Finansavimo pajamos. Šį straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš 

subsidijos mikroįmonėms ir mokslo, inovacijų ir technologijos agentūros (projektas) pajamos 940,48 

Eur,   savivaldybės biudžeto pajamos 56655,60 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių 14266,93 Eur. Iš 

viso straipsnio suma – 71863,01 Eur.  

P12 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnio suma 

– 71863,01 Eur. Sąnaudos sugrupuotos pagal pobūdį vadovaujantis 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ 

nuostatomis. Per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos detalizuotos 3-iojo VSAFAS „Veiklos 

rezultatų ataskaita“ 10 priede.  

P13 pastaba. Kitos veiklos pajamos. Šį straipsnį sudaro per ataskaitinį laikotarpį 

apskaičiuotos įstaigos veiklos pajamos. Tai yra pajamos už parduotas prekes, ekskursijas ir kitas 

paslaugas 10267,36 Eur.  

Kitos veiklos sąnaudos. Tai parduotų prekių savikaina, ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

sąnaudos, reprezentacijos ir kitos sąnaudos. Iš viso straipsnio suma – 11864,52 Eur. 

Įstaigos veiklos rezultatas, tai yra skirtumas tarp finansavimo pajamų, kitos veiklos 

pajamų ir patirtų visų sąnaudų, kuris yra 1597,16 Eur deficitas. 

Per 2021 metų ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo. Neapibrėžtų 

įsipareigojimų ir neapibrėžto turto įstaiga finansinių metų pradžioje neturėjo ir per ataskaitinį 

laikotarpį jų neatsirado. Reikšmingų įvykių po ataskaitinio laikotarpio  dienos  nebuvo. Teisminių 

bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra. 

 

Aiškinamojo rašto priedai:  

 

1  priedas „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 

2 priedas  „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 

3 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 

4 priedas „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ 

5 priedas „Informacija per vienus metus gautinas sumas“ 

6 priedas „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ 

7 priedas ,,Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį“ 

8 priedas „Finansavimo sumų likučiai“ 

9  priedas „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ 

10  priedas „Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos“ 

11  priedas „Informacija pagal veiklos segmentus“ 

12  priedas „Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas“  

 

 

 

Direktorė                                                             Lena Valentaitė-Gudzinevičienė 

 

Vyr. buhalterė                                                           Danguolė Petkevičienė 



 

      

Aiškinamojo rašto prie 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio 

1 priedas  

      (pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedą) 

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras, 149994436 

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių 

ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 

    
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

           

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Plėtros 

darbai 

Programinė 

įranga ir jos 

licencijos 

Kitas nematerialusis turtas 
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai 

Prestižas Iš viso 

patentai ir 

kitos 

licencijos 

(išskyrus 

nurodytus 

4 

stulpelyje) 

literatūros, 

mokslo ir 

meno 

kūriniai 

kitas 

nematerialu

sis turtas 

nebaigti 

projektai 

išankstiniai 

apmokėjim

ai 

1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

  

244,21 

            

244,21 

2.  Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį                 

2.1.  pirkto turto įsigijimo savikaina                  

2.2.  neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina   2184,49              2184,49 

3. 
 Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per 

ataskaitinį laikotarpį 

  

 

            

 

3.1.  parduoto                  

3.2.  perduoto                  

3.3.  nurašyto                  

4.  Pergrupavimai (+/-)                  
 

5. 
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 

  

2428,70 

            

2428,70 

6. 
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje 
X 

-243,87 

  
X   X X   

-243,87 



7.  Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** X 
-181,95  

  
X   X X   

-181,95 

8. 
 Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį 

laikotarpį 
X 

-233,66  

  
X   X X   

-233,66 

9. 
 Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto turto 

amortizacijos suma 
X 

 

  
X   X X   

 

9.1.  parduoto X     X   X X    

9.2.  perduoto X     X   X X    

9.3.  nurašyto X     X   X X    

10.  Pergrupavimai (+/-)  X     X   X X    

11. 
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (6+7+8-9+/-10) 
X 

-659,48 

  
X   X X   

-659,48 

12. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  

13.  Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**   
  

            
 

14.  Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                  

15.  Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                  

16. 
 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvertėjimo suma 

  

 

            

 

16.1.  parduoto                  

16.2.  perduoto                  

16.3.  nurašyto                  

17.  Pergrupavimai (+/-)                   

18. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(12+13+14-15-16+/-17) 

  

 

            

 

19. 
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (5-11-18) 

  

1769,22 

            

1769,22 

20. 
Nematerialiojo turto likutinė vertė  ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6-12) 

  

0,34 

            

0,34 

          
  



 

 

  

         Aiškinamojo rašto prie 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio 2 priedas   

(pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedą)                                                                  

            

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras, 149994436 
                

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių 

aiškinamajame rašte forma) 
                

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
                 

Eil. 

Nr.  
Straipsniai Žemė 

Pastatai 

Infrastru-

ktūros ir 

kiti 

statiniai 

Nekilno-

jamosios 

kultūros 

vertybės 

Mašinos 

ir 

įrenginiai 

Trans-

porto 

priemonės 

Kilnoja-

mosios 

kultūros 

vertybės 

Baldai ir biuro 

įranga 

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas 

Nebaigta 

statyba 

Išanksti-

niai 

apmo-

kėjimai 

Iš viso 

Gyvena-

mieji 

Kiti 

pastatai 

Kitos 

vertybės 

Kitas 

ilgalaikis 

materialusis 

turtas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

Įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje 
                14140,79   52154,29     66295,08 

2.   
Įsigijimai per ataskaitinį 

laikotarpį (2.1+2.2)                         

2.1.           
pirkto turto įsigijimo 

savikaina                          

2.2.     
neatlygintinai gauto turto 

įsigijimo savikaina        1501,83             11154,42      12656,25 

3. 

Parduoto, perduoto ir  nurašyto 

turto suma per ataskaitinį laikotarpį 

(3.1+3.2+3.3) 
               -868,57        -868,57 

3.1.     parduoto                            

3.2.     perduoto                            

3.3.     nurašyto                 -868,57          -868,57 

4.   Pergrupavimai (+/-)                            



5. 

Įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (1+2-3+/-4) 

      1501,83         13272,22   63308,71     78082,76 

6. 
Sukaupta nusidėvėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
X               -7175,54 X -52141,19 X X -59316,73 

7.   
Neatlygintinai gauto turto 

sukaupta nusidėvėjimo suma** 
X     -31,25           X  -928,95 X X -960,20 

8.   
Apskaičiuota nusidėvėjimo 

suma per  ataskaitinį laikotarpį 
X     -171,57          -2881,91 X - 1192,94   X -4246,42 

9.   

Sukaupta parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto nusidėvėjimo 

suma (9.1+9.2+9.3) 
X            868,57 X  X X 868,57 

9.1.     parduoto X                 X   X X  

9.2.     perduoto X                 X   X X  

9.3.     nurašyto X               868,57  X   X X 868,57 

10.   Pergrupavimai (+/-) X                 X   X X  

11. 

Sukaupta nusidėvėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (6+7+8-9+/-10) X     -202,82         -9188,88 X -54263,08 X X -63654,78 

12. 
Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje X                 X        

13.   
Neatlygintinai gauto turto 

sukaupta nuvertėjimo suma** X                 X        

14.   
Apskaičiuota nuvertėjimo suma 

per ataskaitinį laikotarpį  
X                 X        

15.   
Panaikinta nuvertėjimo suma 

per ataskaitinį laikotarpį X                 X        

16.   

Sukaupta parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto nuvertėjimo 

suma (16.1+16.2+16.3) 
X               X       

16.1.     parduoto X                 X        

16.2.     perduoto X                 X        

16.3.     nurašyto X                 X        



17.   Pergrupavimai (+/-) X                 X        

18. 

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (12+13+14 

-15-16+/-17)  X               X       

19. 
Tikroji vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje  
  X X X   X X   X   X X X  

20. 

Neatlygintinai gauto turto iš kito 

subjekto sukauptos tikrosios vertės 

pokytis 
                           

21.   
Tikrosios vertės pasikeitimo per 

ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)   X X X   X X   X   X X X  

22.   

Parduoto, perduoto ir nurašyto 

turto tikrosios vertės suma 

(22.1+22.2+22.3)   X X X   X X   X   X X X  

22.1.     parduoto   X X X   X X   X   X X X  

22.2.     perduoto   X X X   X X   X   X X X  

22.3.     nurašyto   X X X   X X   X   X X X  

23.   Pergrupavimai (+/-)   X X X   X X   X   X X X  

24. 

Tikroji vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (19+20+/-

21-22+/-23) 
  X X X   X X   X   X X X  

25. 

Ilgalaikio materialiojo turto 

likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 

24)       1299,01         4083,34   9045,63     14427,98 

26. 

Ilgalaikio materialiojo turto 

likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) 

               6965,25   13,10     6978,35 

  



 

 

 

 

Aiškinamojo rašto prie 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio 

                3 priedas  

                  (pagal 8-ojo VSAFAS  „Atsargos“ 1 priedą)  

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras, 149994436 

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 

          

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

          

Eil. Nr. Straipsniai 

Strateginės ir 

neliečiamosios 

atsargos 

Medžiagos, 

žaliavos ir 

ūkinis 

inventorius 

Nebaigta gaminti produkcija ir 

nebaigtos vykdyti sutartys 

Pagaminta produkcija ir 

atsargos, skirtos parduoti 

Ilgalaikis 

materialusis 

ir biologinis 

turtas, 

skirtas 

parduoti 

Iš viso 

nebaigta gaminti 

produkcija  

nebaigtos 

vykdyti 

sutartys 

pagaminta 

produkcija 

atsargos, 

skirtos 

parduoti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

  

  

    

  8245,22   8245,22 

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: 

(2.1+2.2)              

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina           5259,29   5259,29 

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo 

savikaina 

  

  

          

 

3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4)         -5738,11    -5738,11 

3.1. Parduota           -5738,11   -5738,11 

3.2. Perleista (paskirstyta)                

3.3. Sunaudota veikloje                

3.4. Kiti nurašymai                

4. Pergrupavimai (+/-)                

5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)         7766,40   7766,40 

6. 
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
              

 

7. 

Nemokamai arba už simbolinį atlygį 

gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma 

(iki perdavimo) 

              

 

8. 
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį  
              

 



 

9. 
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per 

ataskaitinį laikotarpį suma 
              

 

10. 

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, 

perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir 

nurašytų atsargų nuvertėjimas 

(10.1+10.2+10.3+10.4) 
              

10.1. Parduota                

10.2. Perleista (paskirstyta)                

10.3. Sunaudota veikloje                

10.4. Kiti nurašymai                

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)                

12. 

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-

11)                

13. 
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (5-12)         7766,40   7766,40 

14. 
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6)         8245,22   8245,22 

    _______________________________    
 

   



    
Aiškinamojo rašto prie 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio 

4 priedas 

(pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“  6 priedą) 

 

   

     

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras, 149994436 

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų 

aiškinamajame rašte forma) 
     

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 
     

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

1 2 3 4 

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 2706,26 129,96 

1.1.   Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams   

1.2. 
  Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams 

vykdyti     

1.3   Išankstiniai mokesčių mokėjimai     

1.4   Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai     

1.5   Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams  211,37   

1.6   Kiti išankstiniai apmokėjimai     

1.7. 
  Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų 

pavedimams vykdyti 2494,89 129,96 

1.8   Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos   

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas     

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 2706,26 129,96 
  _____________________________ 

 

  

  



 

Aiškinamojo rašto prie 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio 6 priedas   

(pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedą) 

     Aiškinamojo rašto prie 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio 5 priedas   
     (pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 
     7 priedą)    
         

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras, 149994436 

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS 
         

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena 

iš viso 

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

tarp jų iš 

kontroliuojamų 

ir asocijuotųjų 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

iš viso 

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

tarp jų iš 

kontroliuojamų 

ir asocijuotųjų 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 669,42 660,17 
  

382,75 334,14 
  

 1.1. Gautinos finansavimo sumos          

1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos      10,74 10,74   

1.2.1.   Gautini mokesčiai    10,72 10,72   

1.2.2.   Gautinos socialinės įmokos     0,02 0,02   

1.3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas  9,25    48,61    

1.3.1.   Gautinos sumos už turto naudojimą         

1.3.2.   Gautinos sumos už parduotas prekes 9,25    48,61    

1.3.3.   Gautinos sumos už suteiktas paslaugas         

1.3.4.   Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą         

1.3.5.   Kitos         

1.4. Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos         

1.5. Sukauptos gautinos sumos 660,17 660,17   323,40 323,40   

1.5.1.   Iš biudžeto 660,17 660,17    323,40  323,40   

1.5.2.   Kitos           

1.6. Kitos gautinos sumos           

2. Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje             

3. Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 669,42 660,17   382,75 334,14   
         



 

 

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras, 149994436 

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)  

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS  

        

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena  

iš viso biudžeto asignavimai iš viso biudžeto asignavimai  

1 2 3 4 5 6  

1. 

Pinigai iš valstybės biudžeto 

(įskaitant Europos Sąjungos 

finansinę paramą) 

(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)  

 

 

  

1.1.   Pinigai bankų sąskaitose      

1.2.   Pinigai kasoje           

1.3.   Pinigai kelyje           

1.4.   Pinigai įšaldytose sąskaitose          

1.5.   
Pinigų įšaldytose sąskaitose 

nuvertėjimas 
         

1.6.   Pinigų ekvivalentai          

2. 
Pinigai iš savivaldybės biudžeto 

(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6) 
         

2.1.    Pinigai bankų sąskaitose           

2.2.    Pinigai kasoje           

2.3.    Pinigai kelyje           

2.4.    Pinigai įšaldytose sąskaitose          

2.5.   
Pinigų įšaldytose sąskaitose 

nuvertėjimas 
         

2.6.   Pinigų ekvivalentai          

3.  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų 

šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–

3.5+3.6+3.7) 22003,78  19633,33  

 



3.1.    Pinigai bankų sąskaitose  21718,73  19171,84    

3.2.    Pinigai kasoje  285,05  461,49    

3.3.    Pinigai kelyje          

3.4.    Pinigai įšaldytose sąskaitose         

3.5.   
Pinigų įšaldytose sąskaitose 

nuvertėjimas 
        

3.6.    
Indėliai, kurių terminas neviršija 

trijų mėnesių  
        

3.7.    Kiti pinigų ekvivalentai          

4. 
Iš viso pinigų ir pinigų 

ekvivalentų (1+2+3) 
22003,78  19633,33   

5.  Iš jų išteklių fondų lėšos           
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7 priedas 

(pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  

 

      4 priedą)  
  

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras, 149994436 

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio 

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 
             

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 2020-12-31 LAIKOTARPĮ  
             

Eil. 

Nr. 
Finansavimo sumos 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Per ataskaitinį laikotarpį 

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą  

Finansavi

mo sumų 

pergrupavi

mas 

Neatlygintin

ai gautas 

turtas 

Perduota 

kitiems 

viešojo 

sektoriaus 

subjektam

s 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl turto 

pardavimo 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

panaudojimo 

savo veiklai 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Finansavi

mo sumos 

(grąžintos) 

 

Finansavi

mo sumų 

(gautinų) 

pasikeitim

as 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Iš valstybės biudžeto 

(išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos 

Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų): 6839,46  1714,00     -1410,72    7142,74 

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 4115,02       --1410,72    2704,30 

1.2. 
kitoms išlaidoms 

kompensuoti 2724,44  1714,00         4438,44 



  

2. 

Iš savivaldybės biudžeto 

(išskyrus  savivaldybės 

biudžeto asignavimų  dalį, 

gautą  iš Europos 

Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų): 
131,55 56493,65  13698,59   -55848,59    14475,20 

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1,59   13698,59   -1598,17    12102,01 

2.2. 
kitoms išlaidoms 

kompensuoti 129,96 56493,65     -54250,42    2373,19 

3. 

Iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, 

kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant 

finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės 

biudžetų ES  projektams 

finansuoti): 
14,13          14,13 

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 14,13           14,13 

3.2. 
kitoms išlaidoms 

kompensuoti            

4. Iš kitų šaltinių: 1828,49 14686,18     -14266,93    2247,74 

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 0,00           

4.2. 
kitoms išlaidoms 

kompensuoti 1828,49 14686,18     -14266,93    2247,74 

5. Iš viso finansavimo sumų 8813,63 72893,83  13698,59   -71526,24    23879,81 
                

             



 

  

   Aiškinamojo rašto prie 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio  

8 priedas 
(pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedą) 

   

     

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras, 149994436 

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio 

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 
        

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI  

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltinis 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Finansavimo 

sumos 

(gautinos) 

Finansavimo 

sumos (gautos) 
Iš viso 

Finansavimo 

sumos 

(gautinos) 

Finansavimo 

sumos 

(gautos) 

Iš viso 

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 

1. 

Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų)   6839,46  6839,46   7124,74 7124,74 

2. 

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų 

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų)   131,55 131,55   14475,20 14475,20 

3. 

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  

(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 

finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  projektams 

finansuoti)   14,13 14,13   14,13 14,13 

4. Iš kitų šaltinių   1828,49 1828,49   2247,74 2247,74 

5. Iš viso  8813,63 8813,63  23879,81 23879,81 



     

 

Aiškinamojo rašto prie 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio 9 priedas  

(pagal 17-ojo VSAFAS „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ 

12 priedą)  
VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras, 149994436 

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) 

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS 
         

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 

iš viso 

tarp jų viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

tarp jų 

kontroliuojamiems ir 

asocijuotiesiems ne 

viešojo sektoriaus 

subjektams 

iš viso 

tarp jų viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

tarp jų kontroliuojamiems ir 

asocijuotiesiems ne viešojo 

sektoriaus subjektams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo 

sumos 
            

2. Tiekėjams mokėtinos sumos 1409,77    2132,77     

3. Sukauptos mokėtinos sumos 7174,14    5939,05    

3.1.   Sukauptos finansavimo sąnaudos          

3.2.   Sukauptos atostoginių sąnaudos 7174,14    5928,31     

3.3.   Kitos sukauptos sąnaudos      10,74     

3.4.   Kitos sukauptos mokėtinos sumos          

4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 9,52 9,52   17,52 17,52   

4.1.   Mokėtini veiklos mokesčiai    8,00 8,00   

4.2.   Gauti išankstiniai apmokėjimai         

4.3.   Kitos mokėtinos sumos 9,52 9,52   9,52 9,52   

5. 
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų 

balansinė vertė (1+2+3+4) 8593,43 9,52 
  

8089,34 17,52 
  

         

______________________________ 



 

Aiškinamojo rašto prie 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio 

10 priedas 

(pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 

3 priedą)  

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo 

lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)  

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS* 
    

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Kitos veiklos pajamos 10267,36 9082,09 

1.1 Pajamos iš atsargų pardavimo  7762,53 7275,46 

1.2 
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto 

pardavimo pelnas 
    

1.3 Nuomos pajamos     

1.4 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos 2504,83 184,63 

1.5 Kitos  1622,00 

2. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos     

3. Kitos veiklos sąnaudos -11864,52 -8082,66 

3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -5496,14 -4027,44 

3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo     

3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos -1471,19 -1220,38 

3.4 Paslaugų sąnaudos -288,04 -114,00  

3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos -1161,25  -318,79  

3.6 Kitos veiklos sąnaudos -3447,90 -2402,05 

4. Kitos veiklos rezultatas -1597,16 999,43 
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11 priedas 

 

(pagal 25-ojo VSAFAS „Informacija apie veiklos segmentus“) 

 

 

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras  

 

2021 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS  

               

Eil. nr. Finansinių ataskaitų straipsniai 

Segmentai 

Iš  viso Bendros 

valstybės 

paslaugos 

Gynyba 

Viešoji 

tvarka ir 

visuomenės 

apsauga 

Ekonomika 
Aplinkos 

apsauga 

Būstas ir 

komunalin

is ūkis 

Sveikatos 

apsauga 

Poilsis, 

kultūra ir 

religija 

Švietimas 
Socialinė 

apsauga 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS        -71863,01            -71863,01 

1.1.   Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo         -52825,56             -52825,56 

1.2.   Nusidėvėjimo ir amortizacijos       -3008,89             -3008,89 

1.3.   Komunalinių paslaugų ir ryšių         -3189,66             -3189,66 

1.4.   Komandiruočių          -753,09             -753,09 

1.5.   Transporto                        

1.6.   Kvalifikacijos kėlimo          -365,00             -365,00 

1.7.   Paprastojo remonto ir eksploatavimo                       

1.8.   Nuvertėjimo ir nurašytų sumų                      

1.9.   Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                     

1.10.   Socialinių išmokų                       

1.11.   Nuomos                       

1.12.   Finansavimo                       

1.13.   Kitų paslaugų         -11681,60             -11681,60 

1.14.   Kitos          -39,21             -39,21 

2. 
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 

 APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA                      

3. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                     

3.1.   Išmokos:       -80737,14             -80737,14 

3.1.1.     

Darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo       -54198,26         
  

  -54198,26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.     Komunalinių paslaugų ir ryšių       -2957,52             -2957,52 

3.1.3.     Komandiruočių       -753,09             -753,09 

3.1.4.     Transporto                     

3.1.5.     Kvalifikacijos kėlimo       -365,00             -365,00 

3.1.6.     Paprastojo remonto ir eksploatavimo                     

3.1.7.     Atsargų įsigijimo       -6657,89             -6657,89 

3.1.8.     Socialinių išmokų                     

3.1.9.     Nuomos                     

3.1.10

.     

Kitų paslaugų įsigijimo 

      -13866,63         
  

  -13866,63 

3.1.11

.     

Sumokėtos palūkanos 

                    

3.1.12

.     

Kitos išmokos 

      -1938,75         
  

  -1938,75 

_____________________________ 
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(pagal 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“) 
 

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras  

 
 

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS  

 

 

Eil. 

Nr. 
Grupė 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

Vidutinis 

darbuotoj

ų 

skaičius* 

Darbo užmokesčio sąnaudos 
Vidutinis 

darbuoto

jų 

skaičius* 

Darbo užmokesčio sąnaudos 

Pareiginė 

alga 

Priedai, 

priemokos

, premijos 

Darbuotojo 

išlaidų 

kompensavi

mas1 

Išmokos 

diplomatam

s ir jų šeimų 

nariams2 

Kita Pareiginė 

alga 

Priedai, 

priemokos, 

premijos 

Darbuotoj

o išlaidų 

kompensa

vimas3 

Išmokos 

diplomatams 

ir jų šeimų 

nariams4 

Kita 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Valstybės politikai ir 

valstybės pareigūnai5 

            

2. Teisėjai 
            

3. Valstybės tarnautojai6 
            

3.1. 
einantys vadovaujamas 

pareigas 

            

3.2. patarėjai 
            

3.3. specialistai 
            

4. Kariai 
            

 
1 Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos 

išmokos. 
2 Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.   
3 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos. 
4 Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos. 
5 Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose valstybės pareigūnų ir valstybės politikų veiklą 

reglamentuojančiuose įstatymuose.  
6 Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir statutinių valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. 



Eil. 

Nr. 
Grupė 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

Vidutinis 

darbuotoj

ų 

skaičius* 

Darbo užmokesčio sąnaudos 
Vidutinis 

darbuoto

jų 

skaičius* 

Darbo užmokesčio sąnaudos 

Pareiginė 

alga 

Priedai, 

priemokos

, premijos 

Darbuotojo 

išlaidų 

kompensavi

mas1 

Išmokos 

diplomatam

s ir jų šeimų 

nariams2 

Kita Pareiginė 

alga 

Priedai, 

priemokos, 

premijos 

Darbuotoj

o išlaidų 

kompensa

vimas3 

Išmokos 

diplomatams 

ir jų šeimų 

nariams4 

Kita 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5. 

Darbuotojai, 

dirbantys pagal 

neterminuotas darbo 

sutartis 

4 -38564,40 -722,57   -4352,52 4 -32001,88 -5178,19   -5429,34 

5.1. 
einantys vadovaujamas 

pareigas 

1 -17992,82    -2270,29 1 -14370,62 -1230,86   -2997,67 

5.2. kiti darbuotojai 
3 -20571,58 -722,57   -2082,23 3 -17631,26 -3947,33   -2431,67 

6. Kiti 
1 -9815,35 -276,72   -255,25 1 -9628,25 -191,81   -747,61 

7. Iš viso: 
5 -48379,75 -999,29   -4607,77 5 -41630,13 -5370,00   -6176,95 

8. 
Iš jų socialinio 

draudimo sąnaudos 

 -909,17 -19,29   -81,90  -790,51 -94,75   -111,66 

 

 

 

 

____________________ 
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