Vie5oji istaiga Alytaus turizmo informacijos centras
I(odas 149994436, S. Dariaus ir S. Gireno 1-33,LT-62137 All'tus

2019 METV

II KETVIRfO TARPINIV FINANSINIV ATASKAITU
AISKINAMASIS RASTAS
2019-08-r4
Alytus
Sutrumpintas aiSkinamasis ra5tas

Aiskinamasis raStas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas.

I.

BENDROJI DALIS

1.

[registravimo data

Dzukijos turizmo informacijos centras kaip biudZetine istaiga- buvo iregistruota 1995 m.
kovo men. g c1., 199g m. gruodZio *.n. i d. perregistruota i V5[ Alytaus turizmo informacijos
centras (TIC) (toliau - {staiga). Registracijos Nr. VS 98-10, imones kodas 149994436.

2. Informacija apie istaigos dalininkus
fstaigos dalininkai Yra:
Alytaus miesto savivaldYbe
Alytaus raj ono savivaldYbd
3. Informacija apie fstaigos filialus

ir

atstovybes

2010 m. rugsejo men. 02 d. buvo iregistruotas V5{ Aly'taus turizmo informacijos centro
Daugq filialas. Relisiracijos adresas: S. Neries 3, Daugrl m., Alytaus r. sav., filialo kodas
ZOZinlgO. Daugq-seniunijos patalpose platinami Alytaus TIC leidiniai, teikiama informacija
turistams' Kitos veiklos filialas nevykdo'
4. fstaigos veikla
VSI Alytaus TIC pagrindine veikla yra rinkti, kaupti ir plalinti informacij4 apie turizmo
leidinius
paslaugas, lani<omus oU.lettus ir vietoves; rengti, leisti informacinius bei kartografinius
galimybes
turizmo
apie
apie tuiizmo paslaugar, ob.1.Lt,t ir vietoves; teikti nemokam4 infolmacij4
Alytuje ir viioje Lletuvoje; tarpininkauti teikiant gidq paslaugas; dalyvauti turizmo parodose;
duomenq
daiyvauti igyvendinant savivaldybiq turizmo pletros projektus, tvarkyti.turizmo paslaugq
bazes.
5.

Darbuotojq skaiiius

Darbuotojq skaidius praejusiq finansiniq metq pabaigoje (2018'12-31)
laikotarpio pabaigoje (2019-06-30) - 5.

-

5, ataskaitinio

6. Finansiniq metq Pakeitimai

Ataskaitiniai finanSiniai metai yra kalendoriniai metai'

II. APSKAITOS POLITIKA
VS{ Alytaus turizmo informacijos centro apskaitos politika apra5yta finansiniq atskaitq
rinkinio ZOtg-m. kovo 31 d. duomenimis ai5kinamajame ra5te, paskelbtame istaigos interneto
svetaineje.

III. AISKINAMOJO RASTO PASTABOS
Finansin6s b.iikl€s ataskaitos reik3mingq sumq paaiSkinimas'

pastaba. Nematerialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai
nematerialiojo ilgalaikio turto likutine verte lygi 0,34 Eurai'
) pistaba. Ilgalaikis materialusis ilgalaikis turlas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai
materialiojo ilgalaikio turto likutine verte lygi 2263,21 Eurai. {staiga per ataskaitini laikotarpi

I

ilgalaikio turto neisigijo.
3 pastaba. MedZiagos, Zaliavos ir flkinis inventorius. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai
prekiq skirtq parduoti likutis 5886,34 Eurai.
4 pastaba. I5ankstiniai apmokejimai. Straipsnio suma 2565,11 Eurai. Si4 sum4 sudaro
iSankstiniai apmokejimai uZ teises aktq prenumerat4 ir mobilios aplikacijos technine prieZilra bei
atnaujinimai.
5 pastaba.Gautinos finansavimo sumos. Straipsnio suma 24114,83 Eurai. Si4 sum4
sudaro atostoginiq kaupiniai 6174,92 Eurai ir gautinos lesos vykdytui ES projektui 17939,91 Eurai.
6 pastaba. Gautinos sumos uZ parduotas prekes 190,21Eurq'
7 pastaba. Sukauptos gautinos sumos. Sio straipsnio suma 9583,53 Eurai. Tai yra
sukauptos gu,tiinor sumos uZ einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu priskaidiuotas komunalines ir kitas
paslaugas.

8 pastaba. Pinigai. Tai pinigai kasoje ir banko s4skaitose, kuriose apskaitomos istaigos
nebiudZetines le5os, 2 proi. GpM lesos ir ES leSomis vykdomo tarptautinio projekto leSos. Likutis
ataskaitini o laikotarpio pabai goj e - 23 I 42,92 Eurai.
9 pastaba. Finansavimo sumos. Si straipsni sudaro finansavimo sumq likudiai pagal le5q
15017,65 Eurq. Finansavimo sumos pagal le5q Saltini,
Saltinius ataskaitinio laikotarpio pabaigai
tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini laikotarpi detalizuoti 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo
sumos" 4 priede.
10 pastaba. Trumpalaikiai isipareigojimai. Sio straipsnio duomenys parodo kiek istaiga
turejo trumpalaikiq isipareigojimq ataskaitinio laikotarpio pabaiga| Straipsnio suma 29278'69
1777,21 Eurai, su darbo
purai. Tai yra moketittos
tiekejams uZ prekes ir paslaugas
gautos i5
santykiais susijg isipareigojimai - 956I,57 Eurai ir sukauptos gr4Zintinos apyvartines le5os
savivaldybes ES projektui- t7939,91 Eurai.
11 pastaba. Si straipsni sudaro einamqjq metq pervir5is 2573,81 Eurai-

-

*-or

-

veiklos rezultatq ataskaitos reiksmingq sumq paaiSkinimas.
12 pastaba. Finansavimo pajamos. Si straipsni sudaro panaudotq finansavimo sumq i5
le5q pajamos
iS savivaldybos biudZeto pajamos 30415,29 Eurai, panaudotq finansavimo sumq i5 ES
15960,90 Eurai. I5 viso straipsnio suma - 46376,19 Eurai'

suma
pastaba. pagrindines veiklos s4naudos. Pagrindines veikl.os s4naudq straipsnio
11-ojo vSAFAS ,,S4naudos"
46376,19 Eurai. S4naudos sugrupuotot p*gul pobfrdi vadovaujantis

l3

-

VSAFAS ,,veiklos
nuostatomis. per atast<aitirii laikoiarpi putittor- s4naudos detalizuotos 3-iojo
rezultatq ataskaita" 2 Prrede.
14 pastaba. Kitos veiklos pajamos. Si straipsni sudaro per_ ataskaitini laikotarpi
prekes 7653'65 Eurai'
apskaidiuotos istaigos veiklos pajamos. liiyrapajamos uZ parduotas
turto
15 pastaba. I(tos veiklos s4naudos. Tai parduotq prekiq savikaina, ilgalaikio
Eurq'
nusidevejimo s4naudos ir kitos s4naudos. I5 viso straipsnio suma - 5079,84
tarp
l6pastaba. Siame straipsnyje pateiktas istaigos veiklos rezultatas, tai yra skirtumas
finansavimo pulunlq, kitos veiklos pajamq ir patirtq visq s4naudq
PRIDEDAMA:
1. 2-ojo VSAFAS ,,Finansines bfrkles ataskaita " 2 priedas'

"2

priedas'

2.

3-ojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita

3.

g-ojo VSAFAS ,,Atsargos" 1 priedas

4.

I1-ojo VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priedas

-

atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi.

-

ilgalaikio materialiojo turto

balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi

-

nematerialiojo turto balansinds vertds

5.

13-ojo VSAFAS ,,Nematerialusis turtaso' 1 priedas
pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi'

6.

tikslinq
20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4 priedas - finansavimo sumos pagal Saltini,
paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini laikotarp!'
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