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2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147393774

D/L: 2022-03-14 15:27:58

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

0* j  11A Nr. i  J H
(data)

Viešoji įstaiga Utenos turizmo informacijos centras, Bažnyčios g. 1, LT-28242, Utenos m., Utenos r. sav.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS 4.536,17 376,42
I Nematerialusis turtas P03 53,74 376,42

1.1 Plėtros darbai
1.2 Programinė įranga ir jos licencijos 53,74 376,42

1.3 Kitas nematerialusis turtas
1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
1.5 Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 4.482,43 0,00
II. 1 Žemė
II.2 Pastatai
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5 Mašinos ir įrenginiai
II.6 Transporto priemonės 0,00 0,00

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
II. 8 Baldai ir biuro įranga 4.482,43 0,00

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
11.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III Ilgalaikis finansinis turtas 1
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 31.118,97 13.438,00
I Atsargos P08 8.905,92 11.749,55

1.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 0,00 2.193,92

1.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
1.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 8.905,92 9.555,63

1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II Išankstiniai apmokėjimai P09 338,11 202,00

III Per vienus metus gautinos sumos P10 10,05 0,00
III.l Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
in.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3 Gautinos finansavimo sumos
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 10,05 0,00

III.5 Sukauptos gautinos sumos
III.6 Kitos gautinos sumos
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P l l 21.864,89 1.486,45

IŠ VISO TURTO: 35.655,14 13.814,42
(tęsinys kitame puslapyje)



Viešoji įstaiga Utenos turizmo informacijos centras, Bažnyčios g. 1, LT-28242, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 ^  5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 11.708,72 0,00
I Iš valstybės biudžeto 2.062,19 0,00
II Iš savivaldybės biudžeto 0,00 0,00
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 9.646,53
IV Iš kitų šaltinių 0,00 0,00
E ĮSIPAREIGOJIMAI 9.746,62 5.454,37
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
1.2 Ilgalaikiai atidėjiniai
1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 9.746,62 5.454,37
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
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų  permokos
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 1.152,00 371,46
II. 10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II. 11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 3.266,86 2.696,70
11.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 5.327,76 2.386,21
F GRYNASIS TURTAS P18 14.199,80 8.360,05
I Dalininkų kapitalas 4.397,82 4.397,82
II Rezervai
II. 1 Tikrosios vertės rezervas
n.2 Kiti rezervai
m Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 9.801,98 3.962,23
IV. 1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 5.839,75 107,51
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 3.962,23 3.854,72
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: / i 35.655,14 13.814,42

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo  įgaliotas administracijos vadovas) 

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rasa Jasinevičienė 
(vardas ir pavardė)

Sonata Kraujelienė 
(vardas ir pavardė)

1



Viešoji įstaiga Utenos turizmo informacijos centras, Bažnyčios g. 1, LT-28242, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393774

D/L: 2022-03-14 15:27:58

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

m i  0 6  u _Nr. 04
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 ^
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 88.423,63 86.597,27
I FINANSAVIMO PAJAMOS 69.667,80 77.185,51
1.1 Iš valstybės biudžeto 12.881,03 27.130,75
1.2 Iš savivaldybių biudžetų 50.700,00 50.000,00
1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 6.011,69
1.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 75,08 54,76
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 18.755,83 9.411,76
III.l Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 18.755,83 9.411,76
III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -83.826,74 -88.486,99
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -60.539,76 -50.135,24
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -569,13 -322,68
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -2.101,14 -2.907,36
IV KOMANDIRUOČIŲ -120,00 -270,00
V TRANSPORTO -1.479,18 -1.609,03
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -100,00
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -4.401,46 -1.468,73
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -14.348,10 -31.408,20
XIV KITOS -267,97 -265,75
c PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 4.596,89 -1.889,72
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 1.242,86 1.997,23
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 2.785,70 3.529,60
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -1.542,84 -1.532,37
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ

5.839,75 107,51

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 5.839,75 107,51
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) 

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) ^ p a ra š /s )

Rasa Jasinevičienė 
(vardas ir pavardė)

Sonata Kraujelienė 
(vardas ir pavardė)

1



Viešoji įstaiga Utenos turizmo informacijos centras, Bažnyčios g. 1, LT-28242, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393774

D/L: 2022-03-1415:27:58

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

0.3 i  Nr. Q  į
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso Mažumos dalis

Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės 
rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo 

įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 4.397,82 3.854,72 8.252,54
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui Įtaka X X
4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 107,51 107,51
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 4.397,82 3.962,23 8.360,05
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 5.839,75 5.839,75
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 4.397,82 9.801,98 14.199,80

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Rasa Jasinevičienė 
(vardas ir pavardė)

Sonata Kraujelienė 
(vardas ir Davardėl

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) 

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris!, ieieu Drivaloma našai teisės aktus!

a  / n  '
J^rašačiy'tr

}pf4*
►(Darašail

1



V iešoji įstaiga U tenos turizm o inform acijos centras, Bažnyčios g. 1, LT-28242, U tenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

M i M J AN r Q į  
(data)

Patvirtinta
ID: -2147393774

D/L: 2022-03-1415:27:58

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 20.378,44 0,00 20.378,44 -9.156,91 0,00 -9.156,91
I Įplaukos 173.447,17 0,00 173.447,17 152.146,67 0,00 152.146,67
1.1 Finansavim o sum os kitoms išlaidoms ir atsargoms: 81.376,52 0,00 81.376,52 77.185,51 0,00 77.185,51
1.1.1 Iš valstybės biudžeto 14.943,22 0,00 14.943,22 27.130,75 0,00 27.130,75
1.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 50.700,00 0,00 50.700,00 50.000,00 0,00 50.000,00
1.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 15.658,22 0,00 15.658,22
1.1.4 Iš kitų šaltinių 75,08 0,00 75,08 54,76 0,00 54,76
1.2 Iš m okesčių
1.3 Iš socialinių įmokų
1.4 U ž suteiktas paslaugas iš pirkėjų 32.195,32 0,00 32.195,32 14.332,36 0,00 14.332,36
1.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
1.6 Gautos palūkanos
1.7 Kitos įplaukos 59.875,33 0,00 59.875,33 60.628,80 0,00 60.628,80
n Pervestos lėšos -69.811,12 0,00 -69.811,12 -73.139,27 0,00 -73.139,27
H.l Į valstybės biudžetą
11.2 Į savivaldybių biudžetus
II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijom s
II.4 Į k itus išteklių fondus
II.5 Viešojo sektoriaus subjektams
II. 6 Kitiems subjektam s -69.811,12 0,00 -69.811,12 -73.139,27 0,00 -73.139,27
m Išmokos P02 -83.257,61 0,00 -83.257,61 -88.164,31 0,00 -88.164,31
m .i Darbo užm okesčio ir  socialinio draudimo -60.539,76 0,00 -60.539,76 -50.135,24 0,00 -50.135,24
m.2 Kom unalinių paslaugų ir ryšių -2.101,14 0,00 -2.101,14 -2.907,36 0,00 -2.907,36
m.3 K om andiruočių -120,00 0,00 -120,00 -270,00 0,00 -270,00
m.4 Transporto -1.479,18 0,00 -1.479,18 -1.609,03 0,00 -1.609,03
in .5 K valifikacijos kėlim o -100,00 0,00 -100,00
rn .6 Paprastojo rem onto ir eksploatavimo
III.7 Atsargų įsigijimo -4.401,46 0,00 -4.401,46 -1.468,73 0,00 -1.468,73
m.8 Socialinių išmokų
rn.9 N uom os
m . įo Kitų paslaugų įsigijimo -14.348,10 0,00 -14.348,10 -31.408,20 0,00 -31.408,20
m . n Sumokėtos palūkanos
m . 12 Kitos išmokos -267,97 0,00 -267,97 -265,75 0,00 -265,75

(tęsinys kitame puslapyje)



V iešoji įsta iga  U tenos turizm o inform acijos centras, B ažnyčios g. 1, L T -28242, U tenos m ., U tenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas
n Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
m Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
v Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
VI Gauti dividendai
v n Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
c FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
i Įplaukos iš gautų paskolų
n Gautų paskolų grąžinimas
m 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
v n Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 20.378,44 0,00 20.378,44 -9.156,91 0,00 -9.156,91
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1.486,45 1.486,45 10.643,36 10.643,36
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 21.864,89 21.864,89 ̂ , 1.486,45 1.486,45

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) 

Vyr. buhalterė
(vvriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rasa Jasinevičienė 
(vardas ir pavardė)

Sonata Kraujelienė 
(vardas ir pavardė)

1



Viešoji įstaiga Utenos turizmo informacijos centras, kodas 184085235, Bažnyčios g. LT-28242 Utena,
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

UŽ 2021 M. SAUSIO-GRUODŽIO MĖNESIUS

I. BENDROJI DALIS

1. Viešoji Įstaiga Utenos turizmo informacijos centras, registracijos kodas -  184085235, 
juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. spalio 29 d., registravimo Nr.VS 98-5, adresas -  
Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena. Utenos turizmo informacijos centras yra viešoji įstaiga, kurios 
savininkė yra Utenos rajono savivaldybės taryba. Antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu turi. 
Viešoji Įstaiga Utenos turizmo informacijos centras priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo 
sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas -  Utenos rajono savivaldybės administracija.

2. Pagrindiniai įstaigos tikslai: kaupti, tvarkyti ir platinti informaciją apie Utenos rajono 
turizmo galimybes, paslaugas ir paslaugų sritis, reikalingas įvairių turizmo srities segmentų 
turistams; formuoti patrauklų, svetingą, konkurencingą Utenos krašto turistinį įvaizdį; siekti 
padidinti vietinių ir užsienio turistų srautus; formuoti miesto ir rajono turizmo politiką bei turistinę 
aplinką; turizmo veiklos pagerinimui uždirbti lėšų iš papildomų paslaugų (suvenyrų, žemėlapių, 
turistinių ir informacinių leidinių, ekskursijų po Lietuvą, lėktuvų, keltų, autobusų ir traukinių 
bilietų, pažintinių ir poilsinių kelionių, bilietų į renginius pardavimo, vizų forminimo, automobilių 
parkavimo Lietuvos oro uostuose, dovanų kuponų ir kt.).

3. Tikslų pasiekimui įstaiga įgyvendina išsikeltus uždavinius: rinkti, kaupti, sisteminti ir 
nemokamai teikti informaciją apie turizmo paslaugas, rajone vykstančius renginius, lankomus 
objektus ir vietoves; siekti didinti turizmo objektų aktualumą, lankomumą ir žinomumą, išnaudojant 
elektroninės rinkodaros priemones; organizuoti pažintines ekskursijas, užsakyti turistų 
apgyvendinimo paslaugas, transporto bilietus, platinti bilietus į įvairius renginius; leisti ir platinti 
reklaminius-pažintinius leidinius, pristatančius Utenos rajono turizmo išteklius, bei teikti 
informaciją įvairiose laikmenose; dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose, projektuose, 
seminaruose, mokymuose bei kituose turizmo renginiuose; rengti ir siūlyti pėsčiųjų, dviračių, 
automobilių, vandens, kultūrinius ir gamtinius maršrutus.

4. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.
5. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus -  4 darbuotojai. 2020 metais 

vidutinis darbuotojų skaičius buvo 4 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA 

BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI

Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, VšĮ Utenos turizmo 
informacijos centras vadovaujasi VSAFAS. Apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir 
finansinės atskaitos sudaromos taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo; subjekto; 
veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; 
turinio viršenybės prieš formą.
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Pagal subjekto principą VšĮ Utenos turizmo informacijos centras laikomas 
apskaitos vienetu, kuris atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų 
rinkinius. VšĮ Utenos turizmo informacijos centras apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo 
teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, 
pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas 
nebalansinėse sąskaitose.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, 
apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami VšĮ Utenos turizmo informacijos 
centras sąskaitų plano sąskaitose taikant VšĮ Utenos turizmo informacijos centras apskaitos 
politiką, parengtą pagal VSAFAS.

NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITA

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 
nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13- 
ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Pirminio pripažinimo metu kai turtas atitinka 
nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, buhalterinėje apskaitoje registruojamas įsigijimo ar 
pasigaminimo savikaina.

Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo ir 
kitus negrąžintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos 
prie nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų ir susijusios su nematerialiojo turto paruošimu naudoti, 
taip pat yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą, jeigu jos reikšmingos. Visos išlaidos, susijusios su 
nematerialiojo turto priežiūra, jeigu jos nepriskiriamos prie nematerialiojo turto įsigijimo 
savikainos, priskiriamos prie to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo padarytos, sąnaudų.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ribotas.
Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama remiantis Vyriausybės nustatytais 

nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimaliais ir maksimaliais ekonominiais 
normatyvais. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui. VŠĮ Utenos turizmo informacijos 
centras pagrindinėje veikloje naudojamo nematerialiojo turto amortizacija pripažįstama 
pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. 
Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Nematerialiojo turto grupės Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikas, metais
Programinė įranga ir jos licencijos 3

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITA

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis 
atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12- 
ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybė standarte „Ilgalaikis materialusis 
turtas“. Minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu 
materialiuoju turtu, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pirminio pripažinimo metu ilgalaikis materialusis turtas buhalterinėje apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina. įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo ir 
kitus negrąžintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas, jei dėl to įsigijimo savikaina netampa 
reikšmingai mažesnė už turto rinkos vertę. į turto įsigijimo savikainą įtraukiamos ir visos išlaidos,
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tiesiogiai priskirtinos prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ir susijusios su turto paruošimu 
naudoti iki jo naudojimo pradžios.

Gavus ilgalaikį materialųjį turtą pagal panaudos sutartį, jis registruojamas 
panaudos gavėjo nebalansinėse sąskaitose, perdavimo-priėmimo akte nurodyta įsigijimo savikaina.

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras nustato ilgalaikio materialiojo turto 
likvidacinę vertę. Likvidacinė vertė yra lygi nuliui. Pagrindinėje veikloje naudojamo ilgalaikio 
materialiojo turto nusidėvėjimo suma pripažįstama pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas tiesiogiai 
proporcingu metodu pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Ilgalaikio materialiojo turto grupės Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikas, metais
Transporto priemonės 6
Baldai ir biuro įranga 3-6

ATSARGŲ APSKAITA

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras atsargos pripažįstamos ir registruojamos 
apskaitoje, jei jos atitinka 1-ojo VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ 
45 punkte nurodytus pripažinimo kriterijus.

8-ajame VSAFAS „Atsargos“ atsargos apibrėžtos kaip VšĮ Utenos turizmo 
informacijos centras turtas: kurį per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms 
paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą; 
taip pat viešojo sektoriaus subjekto ūkinis inventorius.

Atsargos buhalterinėje apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo 
dokumentus, jas gavus. Įsigytos ar pasigamintos atsargos pirminio pripažinimo metu apskaitoje 
registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras apskaitoje atsargos skirstomos ir 
apskaitomos pagal šias grupes: medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina, apskaitomos įsigytos prekės 
parodoms ir turistams dalomoji medžiaga (žemėlapiai, turistiniai ir informaciniai leidiniai); 
kanceliarinės medžiagos, sunaudojama įmonės reikmėms; atsarginės dalys, kuras, tepalai, 
sunaudojami automobilio priežiūrai, išlaikymui; atsargų, skirtų parduoti įsigijimo savikaina, 
apskaitomos turizmo veiklos pagerinimui uždirbtos lėšos iš papildomų paslaugų (suvenyrų, 
žemėlapių pardavimas).

Į atsargų vieneto įsigijimo savikainą pirminio pripažinimo metu įskaitoma: vieneto 
kaina; su įsigijimu susiję negrąžintini mokesčiai ir rinkliavos; transporto, krovos ir kitos išlaidos, 
tiesiogiai priskirtinos atsargų įsigijimo išlaidoms.

Nurašant atsargas, registruojamos pagrindinės veiklos ar kitos veiklos sąnaudos. 
Atsargos nurašomos taikant FIFO būdą, kai pirmiausiai įsigytos atsargos bus nurašytos pirmiausia 
parduotos ar sunaudotos. Tuo atveju, jeigu atsargų vienetų yra nedaug arba atsargos įsigytos 
konkretiems projektams, atsargos yra nurašomos taikant konkrečių kainų būdą.

IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ IR GAUTINŲ SUMŲ APSKAITA

Apskaitoje registruojama išankstinių apmokėjimų suma, nurodyta banko išraše. 
Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą 
dokumentą pagal kurį sąnaudos patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, 
apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos 
pripažįstamos proporcingomis dalimis per laikotarpį kiek jos faktiškai bus patirtos.
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Pagal subjektus išankstiniai apmokėjimai yra skirstomi į išankstinius apmokėjimus 
tiekėjams. Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai Utenos turizmo informacijos 
centras įgyja teisę gauti pinigus.

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras pirminio pripažinimo metu gautinas 
sumas apskaitoje registruoja įsigijimo savikaina, nurodant tikslų atsiskaitymo terminą. Pagal 
atsiskaitymo laikotarpį gautinos sumos skirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes.

Siekiant teisingai rodyti išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų vertę finansinės 
būklės ataskaitoje, išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos rodomi grynąja verte.

FINANSAVIMO SUMŲ APSKAITA

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras finansavimo sumos pripažįstamos ir 
registruojamos apskaitoje, jei atitinka finansavimo sumų sąvoką ir 20-ajame VSAFAS 
„Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras apskaitoje finansavimo sumos skirstomos 
į gautinas ir gautas. Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje turi būti registruojamos pagal 
detalizavimo požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, 
kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos.

Pripažintos gautinomis finansavimo sumos apskaitoje registruojamos: jeigu 
finansavimo sumos turi būti gautos jau padarytoms sąnaudoms kompensuoti, registruojamos 
gautinos finansavimo sumos, panaudotos finansavimo sumos ir ta pačia suma mažinamos sukauptos 
finansavimo pajamos; jeigu finansavimo sumos turi būti gautos nepiniginiam turtui įsigyti, 
ateinančių laikotarpių sąnaudoms kompensuoti ar kitiems subjektams finansuoti, registruojamos tik 
gautinos finansavimo sumos.

Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos 
lėšos į VšĮ Utenos turizmo informacijos centras banko sąskaitą. Faktiškai gavus apskaitoje 
užregistruotą gautiną finansavimo sumų sumą arba jos dalį, gauta suma turi būti sumažinta gautina 
finansavimo sumų suma ir užregistruota gauta finansavimo sumų suma.

Finansavimo pajamos pripažįstamos vadovaujantis 20-uoju VSAFAS „Finansavimo 
sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu -  gautos finansavimo 
sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos. 
Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu kaip ir sąnaudos visai sąnaudą sumai. 
Kiekvieno mėnesio pabaigoje registruojant apskaitoje sukauptas sąnaudas turi būti užregistruotos ir 
finansavimo pajamos, jei sąnaudos apmokamos iš finansavimo sumų.

ILGALAIKIŲ IR TRUMPALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 
nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir VšĮ Utenos turizmo informacijos centras prisiima 
įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ąjį VSAFAS 
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ąjį VSAFAS „Atidėjimai, neapibrėžtieji 
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“ nuostatas.

Finansinius įsipareigojimus VšĮ Utenos turizmo informacijos centras pripažįsta 
įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir 
priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai registruojami apskaitoje ūkinės 
operacijos ar ūkinio įvykio dieną. Mokėtinų sumų apskaita tvarkoma pildant atitinkamą duomenų 
registrą pagal kiekvieną tiekėją.
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Su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos registruojamos apskaitoje pagal 
kiekvieno mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokestis, darbo užmokesčio apskaičiavimo 
žiniaraščių paskutinę mėnesio dieną.

Ateinančių laikotarpių pajamos registruojamos tuomet, kai sąskaita faktūra už 
suteiktas paslaugas išrašoma anksčiau, negu suteikiama paslauga. Ateinančių laikotarpių pajamos 
registruojamos pagal išrašytą sąskaitą faktūrą.

PAJAMŲ APSKAITA

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS „Kitos 
pajamos“ ir 20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima 
patikimai įvertinti su jomis susijusių sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, 
susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį. 
Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei, kai: tikėtina, kad VšĮ Utenos 
turizmo informacijos centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą; gali patikimai įvertinti 
pajamas; gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Visos VšĮ Utenos turizmo 
informacijos centras pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į: pagrindinės veiklos; 
kitos veiklos; finansinės ir investicinės veiklos.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant nuostatuose 
nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina prie pagrindinės 
veiklos, priskiriamos prie kitos veiklos pajamų. VšĮ Utenos turizmo informacijos centras uždirbtas 
pajamas, išskyrus finansavimo pajamas, naudoja savo reikmėms ir tenkinti viešuosius interesus 
vykdant visuomenei naudingą veiklą. Pajamų sumą sudaro parduotų prekių ar suteiktų paslaugų 
vertė (kaina), atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas suteikti nuolaidas, nukainojimą, prekių 
grąžinimą. Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas visos 
pajamų grupės sąskaitos turi būti uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų 
sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną turi būti perkeltos į „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“.

SĄNAUDŲ APSKAITA

Sąnaudos pripažįstamos ir VšĮ Utenos turizmo informacijos centras apskaitoje 
registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos vykdant priskirtas funkcijas t.y. kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11- 
ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudų priskyrimas prie konkrečios sąnaudų grupės detalizuotas 11-ajame 
VSAFAS. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos 
veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudų apskaitos tvarka yra tokia pati kaip ir pagrindinės veiklos 
sąnaudų apskaitos tvarka. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų yra priskiriamos sąnaudos, padarytos 
įgyvendinant nuostatuose nurodytas veiklas. Sąnaudos, patirtos įgyvendinant nuostatuose 
nenurodytas veiklas, yra priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų.

Sąnaudos gali būti pripažįstamos pagal šiuos tiekėjo išrašytus dokumentus: 
sąskaitą faktūrą; darbų perdavimo-priėmimo aktą; kvitą; prašymą kompensuoti (laisvos formos 
dokumentas); sutartį.

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Sąnaudos ir mokėtinos sumos registruojamos tą mėnesį, 
kurį gaunamos sąskaitos faktūros ar kiti dokumentai. Komunalinių paslaugų ir ryšių, kvalifikacijos 
kėlimo, paprastojo remonto ar eksploatavimo ir nuomos sąnaudos registruojamos sąskaitos faktūros
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išrašymo dieną pagal sąskaitą faktūrą. Komandiruotės metu patirtos kompensuojamos išlaidos, kitos 
nei dienpinigiai ir gyvenamojo ploto nuoma, nurodytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose, 
registruojamos pagal sąskaitas faktūras, užsienio valstybėse išrašytus transporto bilietus, čekius ar 
kitus komandiruotės išlaidų pagrindimo dokumentus. Transporto sąnaudos yra registruojamos pagal 
sąskaitas faktūras, kelionės lapus ir degalų nurašymo aktus. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo 
sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pagal to mėnesio išmokų 
apskaičiavimo žiniaraštį. Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos sąnaudos yra registruojamos 
pirmąją komandiruotės dieną pagal komandiruotės įsakyme nurodytą dieną arba avanso apyskaitą.

Užregistravus visas metinio ataskaitinio laikotarpio ūkines operacijas ir ūkinius 
įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos turi būti uždaromos. Visų per metinį ataskaitinį laikotarpį 
padarytų sąnaudų sąskaitų likučiai pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos būklę turi būti 
perkeliami į sąskaitą „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos pripažįstamos tada, kai tenkinamos 10- 
ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ nustatytos sąlygos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 
registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kuriuo jos buvo patirtos, vadovaujantis 11-uoju VSAFAS 
„Sąnaudos“. Valiutų kursų skirtumas pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos pajamomis 
arba sąnaudomis vadovaujantis 21-uoju VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.

Palūkanų pajamos už turto naudojimą yra registruojamos apskaitoje remiantis banko
išrašu.

VšĮUtenos turizmo informacijos centras baudų, delspinigių ir kitų netesybų 
pajamas pripažįsta tada, kai atsiranda prievolė mokėtojui (pirkėjui) sumokėti šias sumas. Pajamos 
registruojamos pagal baudų, delspinigių apskaičiavimo pažymą arba sąskaitą faktūrą. VSĮ Utenos 
turizmo informacijos centras pripažinta baudų ir delspinigių sąnaudas, kai atsiranda prievolė 
sumokėti šias sumas. Baudų ir delspinigių sąnaudos registruojamos pagal baudų ar delspinigių 
pažymą arba sąskaitą faktūrą.

Užregistravus visas finansinių metų ūkines operacijas, visos finansinės ir 
investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitos uždaromos. Paskutinę finansinių metų dieną visų 
finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitų likučiai perkeliami į sąskaitą 
„Einamųjų metų perviršis ar deficitas“.
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III. PASTABOS

P01 pastaba. Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

P02 pastaba. Informacija apie segmentus

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama priede „Ataskaitinio laikotarpio 
informacija pagal veiklos segmentus“ aiškinamojo rašto priedas Nr. 1 ir „Praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“ aiškinamojo rašto priedas Nr. 2. Pagrindinės 
veiklos sąnaudos 2021 metus lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo 4660,25 Eur. 
Reikšmingiausios sumos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, išaugo darbo užmokestis ir socialinio 
draudimo sąnaudos 10404,52 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos 246,45 Eur, sunaudotų atsargų savikaina 
2932,73 Eur, sumažėjo komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 806,22 Eur, komandiruočių 
sąnaudos 150,00 Eur, transporto sąnaudos 129,85 Eur, projektų veiklose patirtos sąnaudos 17060,10 
Eur.

P03 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama priede 
„Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ aiškinamojo rašto 
priedas Nr. 3.

VšĮUtenos turizmo informacijos centras nematerialiojo turto, kurio tarnavimo laikas 
neribotas, nebenaudojamo veikloje ar perduoto kitiems subjektams neturi. Nematerialiojo turto, 
kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje neturi. Nematerialiojo turto 
tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio sąnaudomis nebuvo. Įvykių ir 
aplinkybių, dėl kurių būtų pripažinti, panaikinti ar sumažinti nematerialiojo turto nuvertėjimo 
nuostoliai nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto įsigyta nebuvo. Ilgalaikio 
nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą įtakojo sukaupta amortizacija.

P04 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama priede 
„Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ aiškinamojo 
rašto priedas Nr. 4.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
įsigijimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
9358,64 9358,64

Materialiojo turto nebenaudojamo veikloje, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo 
garantija neturime.
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Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 
4482,43 Eur, dėl naujai įsigyto turto: telefonas 828,88 Eur, gido sistemos komplektas 3900,00 Eur, 
kuris per 2021 metus nusidėvėjo 246,45 Eur.

Iš Utenos rajono savivaldybės, VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, pagal 
panaudos sutartis valdo turto už 82198,86 Eur. Šis turtas apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

P05 pastaba. Finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto VšĮ Utenos turizmo informacijos centras neturi.

P06 pastaba. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų perdavimo
sutarčių

Tokio turto VšĮ Utenos turizmo informacijos centras neturi.

P07 pastaba. Biologinis turtas

Biologinio turto VšĮ Utenos turizmo informacijos centras neturi.

P08 pastaba. Atsargos

Trumpalaikio turto „Atsargos“ balansinės vertės pasikeitimą įtakojo atsargų įsigijimas 
ir pardavimas.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede 
„Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ aiškinamojo rašto priedas Nr. 5.

Atsargų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio pabaiga, sumažėjo 2843,63 Eur, nes 2021 metais buvo daugiau turistų ir 
lankytojų, kuriems ir išdalinta įsigyti žemėlapiai, turistiniai ir informaciniai leidiniai.

P09 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Trumpalaikio turto „Išankstiniai apmokėjimai“ balansinę vertę sudaro:
• kitų ateinančių laikotarpių sąnaudos -  338,11 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikiama 
priede „Informacija apie išankstinius mokėjimus“ aiškinamojo rašto priedas Nr. 6.

P10 pastaba. Gautinos sumos

Trumpalaikio turto „Per vienus metus gautinos sumos“ tai per paskutinį metų mėnesį 
nesumokėta pirkėjų skola už suteiktas paslaugas.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 10,05 Eur.
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 

pateikiama priede „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“ aiškinamojo rašto priedas 
Nr. 7.
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P ll pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Trumpalaikio turto „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ balansinės vertės pasikeitimus 
įtakojo atsiskaitymai už paslaugas. Pinigų lėšų likutį 21864,89 Eur ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje sudarė pinigai banke -  20428,24 Eur ir grynieji pinigai kasoje -  1436,65 Eur.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus ataskaitinio laikotarpio pabaigai 
pateikiama priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ aiškinamojo rašto priedas Nr. 8.

P12 pastaba. Finansavimo sumos

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras per 2021 metus iš viso gavo finansavimo 
sumų 81376,52 Eur: iš savivaldybės biudžeto, tikslinio finansavimo lėšų 50700,00 Eur, iš valstybės 
biudžeto 14943,22 Eur, iš Europos Sąjungos biudžeto 15658,22 Eur, iš kitų šaltinių, tai 2% nuo 
GPM pervesta VMI 75,08 Eur.

Informacija apie finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius ir 
likučius per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 
ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ aiškinamojo rašto priedas Nr. 9.

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą 
pateikta priede „Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą“ 
aiškinamojo rašto priedas Nr. 10.

Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede 
„Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį“ aiškinamojo rašto priedas Nr. 11.

P13 pastaba. Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų VšĮ Utenos turizmo informacijos centras neturi.

P14 pastaba. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų
turto perdavimo sutarčių

Įsipareigojimų atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) sutarčių VšĮ 
Utenos turizmo informacijos centras neturi.

Pagal panaudos sutartis turto balansinė vertė (apskaitoma už užbalansinėse sąskaitose) 
pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil.
Nr.

Turto grupė Paskutinė ataskaitinių 
metų diena

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 Nematerialus turtas
2 Ilgalaikis materialus turtas 82198,86 4212,55
2.3 Kiti pastatai 81435,42 3449,11
2.9 Baldai ir biuro įranga 763,44 763,44
3 Biologinis turtas
4 Atsargos
5 Iš viso 82198,86 4212,55
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Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties
Nr.

Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties terminas Galimybės pratęsti 
panaudos laikotarpį

1 Ilgalaikė sutartis Neterminuota Numatyta
05-11/213 Ilgalaikė sutartis Neterminuota Numatyta
S4-11 Ilgalaikė sutartis 2014.05.30-2024.05.29 Nenumatyta
S4-2 Ilgalaikė sutartis 2021.01.29-2031.01.28 Nenumatyta

P15 pastaba. Atidėjiniai

Atidėjinių VšĮUtenos turizmo informacijos centras nėra.

P16 pastaba. Suteiktos garantijos dėl paskolų

Garantijų dėl paskolų VšĮ Utenos turizmo informacijos centras nesuteikė.

PI7 pastaba. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 1152,00 Eur. Šią sumą sudaro einamosios skolos 
už paskutinį metų mėnesį.

Sukauptos mokėtinos sumos -  sukauptos atostoginių sąnaudos 3266,86 Eur.
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai gauti išankstiniai mokėjimai už organizuojamas 

keliones, kiti mokėjimai -  5327,76 Eur.:
• Gauti išankstiniai mokėjimai už keliones -  2600,00 Eur
• Mokėtinos sumos už Laivės, Daitakos bilietus -  779,67 Eur
• Mokėtinos sumos už Novaturo keliones -  1663,34 Eur
• Mokėtinos sumos bilietai.lt -  284,75 Eur.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio 
pabaigai pateikiama priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ 
aiškinamojo rašto priedas Nr. 12.

PI 8 pastaba. Grynasis turtas

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašas -  
4397,82 Eur, perviršius 9801,98 Eur. Iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas yra 
14199,80 Eur.

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras 2021 m. pagrindinės veiklos rezultatas 
perviršis 5839,75 Eur, nes pajamų gauta 91209,33 Eur, o sąnaudų 85369,58 Eur.

19 pastaba. Mokesčių pajamas

Mokesčių pajamų VšĮ Utenos turizmo informacijos centras negauna.

20 pastaba. Socialinių įmokų pajamas

Socialinių įmokų pajamų VšĮ Utenos turizmo informacijos centras negauna.

10



Viešoji jstaiga Utenos turizmo informacijos centras, kodas 184085235, Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena,
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

21 pastaba. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras pagrindinės veiklos kitoms pajamoms:

Straipsniai 2021 m. 
suma (Eur)

2021 m. 
procentais

2020 m. 
suma (Eur)

2020 m. 
procentais

Palyginimas

Pajamos: 18755,83 100 9411,76 100 +9344,07
už suteiktas paslaugas 17863,57 95,24 8177,78 86,89 +9685,79
už renginių bilietus 32,63 0,18 278,51 2,96 -245,88
už kelto, lėktuvo bilietus 333,88 1,78 820,96 8,72 -487,08
už vizas - - 10,00 0,11 -10,00
komisas už keliones 525,75 2,80 124,51 1,32 +401,24

Informacija apie pagrindinės veikos kitas pajamas pateikiama priede „Pagrindinės 
veikos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto 
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“ aiškinamojo rašto priedas Nr. 13.

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos:

Straipsniai 2021 m. 
suma (Eur)

2021 m. 
procentais

2020 m. 
suma (Eur)

2020 m. 
procentais

Palyginimas

Pajamos: 2785,70 100 3529,60 100 -743,90
už parduotas prekes 2785,70 100 3529,60 100 -743,90

Sąnaudos: 1542,84 100 1532,37 100 +10,47
parduotų prekių savikaina 1542,84 100 1532,37 100 +10,47
Kitos veiklos rezultatas: 1242,86 1997,23 -754,37

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimas priede „Kitos veikos 
pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto 
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“ aiškinamojo rašto priedas Nr. 14.

P22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras pagrindinės veiklos sąnaudoms:

Straipsniai 2021 m. 
suma (Eur)

2021 m. 
procentais

2020 m. 
suma (Eur)

2020 m. 
procentais

Palyginimas

Sąnaudos: 83826,74 100 88486,99 100 -4660,25
darbo užmokestis, soc. dr. įm. 60539,76 72,22 50135,24 56,66 +10404,52
turto amortizacija 569,13 0,68 322,68 0,36 +246,45
ryšių paslaugos 506,24 0,60 1033,15 1,17 -526,91
komunalinės paslaugos 1594,90 1,90 1874,21 2,12 -279,31
komandiruotės 120,00 0,14 270,00 0,31 -150,00
transportas 1479,18 1,77 1609,03 1,82 -129,85
kvalifikacijos kėlimas - - 100,00 0,11 -100,00
sunaudotos atsargos 4401,46 5,25 1468,73 1,66 +2932,73
kitos paslaugos 14348,10 17,12 31408,20 35,49 -17060,10
banko mokestis 267,97 0,32 265,75 0,30 +2,22
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Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama priede 
„Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame 
rašte“ aiškinamojo rašto priedas Nr. 15.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų VšĮ Utenos turizmo informacijos 
centras neturi.

P24. Finansinės rizikos valdymas

Palūkanų, kredito, valiutos pokyčių rizikos nėra.
Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigai pateikiama priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės 
nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis“ aiškinamojo rašto priedas Nr. 16.

P25. Neapibrėžti įsipareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto nėra.

P26. Poataskaitiniai įvykiai

Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos VšĮ Utenos turizmo informacijos centras 
veiklai, nebuvo.

P27. Informacija apie kontroliuojamus ir viešojo sektoriaus subjektus

Kontroliuojamų subjektų VšĮ Utenos turizmo informacijos centras neturi.

P28. Junginiai

Jungimų VšĮ Utenos turizmo informacijos centras nebuvo.

Direktorė

Vyr. buhalterė

Rasa Jasinevičienė

Sonata Kraujelienė

Rengė: Sonata Kraujelienė, tel. 8-682-27488, el.p. tic@utenainfo.lt
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Viešoji įstaiga Utenos turizmo informacijos centras, Bažnyčios g. 1, LT-28242, Utenos m., Utenos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Aiškinamojo rašo priedas Nr. 1
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta 
ID: -2147393774 

D/L: 2022-03-1415:27:58

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EU.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai
Segmentai Segmentai

K visoBendros valstybės 
paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga Bustas ir komunalinis 
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 -83.826,74 -83.826,74
1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -60.539,76 -60.539,76
1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -569,13 -569,13
1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -2.101,14 -2.101,14
1.4 Komandiruočių -120,00 -120,00
1.5 Transporto -1.479,18 -1.479,18
1.6 Kvalifikacijos kėlimo
1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -4.401,46 -4.401,46
1.10 Socialinių išmokų
1.11 Nuomos
1.12 Finansavimo
1.13 Kitų paslaugų -14.348,10 -14.348,10
1.14 Kitos -267,97 -267,97

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1 Išmokos -83.257,61 -83.257,61
3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -60.539,76 -60.539,76
3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -2.101,14 -2.101,14
3.1.3 Komandiruočių -120,00 -120,00
3.1.4 Transporto -1.479,18 -1.479,18
3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo
3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7 Atsargų įsigijimo -4.401,46 -4.401,46
3.1.8 Socialinių išmokų
3.1.9 Nuomos
3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -14.348,10 -14.348,10
3.1.11 Sumokėtos palūkanos
3.1.12 Kitos išmokos -267,97 -267,97
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PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai

Segmentai Segmentai
Iš viso

Bendros valstybės 
paslaugos Gynyba

Viešoji tvarka ir 
visuomenes apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
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 -88.486,99 -88.486,99

1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -50.135,24 -50.135,24

1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -322,68 -322,68

1.3 Komunalinių paslaugi} ir ryšių -2.907,36 -2.907,36

1.4 Komandiruočių -270,00 -270,00

1.5 Transporto -1.609,03 -1.609,03
1.6 Kvalifikacijos kėlimo -100,00 -100,00

1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo
1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -1.468,73 -1.468,73

1.10 Socialinių išmokų
1.11 Nuomos
1.12 Finansavimo
1.13 Kiti} paslaugi} -31.408,20 -31.408,20

1.14 Kitos -265,75 -265,75

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1 Išniokos -88.164,31 -88.164,31

3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -50.135,24 -50.135,24

3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -2.907,36 -2.907,36

3.1.3 Komandiruočių -270,00 -270,00

3.1.4 Transporto -1.609,03 -1.609,03
3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -100,00 -100,00

3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7 Atsargų įsigijimo -1.468,73 -1.468,73

3.1.8 Socialinių išmokų
3.1.9 Nuomos
3.1.10 Kitų paslaugi} įsigijimo -31.408,20 -31.408,20

3.1.11 Sumokėtos palūkanos
3.1.12 Kitos išmokos -265,75 -265,75
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P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

EU.
Nr. Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir 

jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Prestižas Iš visoPatentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas Nebaigti projektai Išankstiniai apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

968,00 968,00

2 Įsigijimai per ataskaitini laikotarpį
2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina
2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

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 savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

968,00 968,00

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -591,58 X X X -591,58

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -322,68 X X X -322,68

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X X X X

10.1 Parduoto X X X X

10.2 Perduoto X X X X

10.3 Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -914,26 X X X -914,26

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

L Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

1
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P3 Nematerialusis turtas

EU.
Nr. Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir 

jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Prestižas Iš visoPatentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas Nebaigti projektai Išankstiniai apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo 
suma

18.1 Parduoto
18.2 Perduoto
18.3 Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai

21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6-13-21) 53,74 53,74

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-7-14) 376,42 376,42

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 
nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eli.
Nr.

Straipsniai Žemė

Pastatai

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso
Gyvenamieji Kiti Kitos vertybės Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

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

1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 7.819,74 1.538,90 9.358,64

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 4.728,88 4.728,88
2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 4.728.88 4.728,88
2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per 
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

3.1 Parduoto
3.2 Perduoto
3.3 Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 7.819,74 6.267.78 14.087,52

7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje X -7.819,74 -1.538,90 X X X -9.358,64

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma* X X X X

9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį X -246,45 X X X -246,45

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2+10.3) X X X X

10.1 Parduoto X X X X
10.2 Perduoto X X X X
10.3 Nurašyto X X X X
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11 +12) X -7.819,74 -1.785,35 X X X -9.605,09

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma* X X

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) X X

18.1 Parduoto X X
18.2 Perduoto X X
18.3 Nurašyto X X
19 Pergrupavimai (+/-) X X
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis X X X X X X X X X

24 Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma (+/-) X X X X X X X X X

25 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1+25.2+25.3) X X X X X X X X X

25.1 Parduoto X X X X X X X X X
25.2 Perduoto X X X X X X X X X
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė

Pastatai

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir  biuro 
įranga

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso
Gyvenamieji Kiti Kitos vertybės Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16
25.3 Nurašyto X X X X X X X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27) X X X X X X X X X

29 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) 0,00 4.482,43 4.482,43

30 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) 0,00 0,00 0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi 
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 
nuvertėjimo suma iki perdavimo
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PS Atsargos

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 2.193,92 9.555,63 11.749,55
2 Įsigyta atsargu per ataskaitini laikotarpį (2.1+2.2) 4.826,87 893,13 5.720,00
2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 4.826,87 893,13 5.720,00
2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 
(3.1+3.2+3.3+3.4) -7.020,79 -1.542,84 -8.563,63

3.1 Parduota -1.542,84 -1.542,84
3.2 Perleista (paskirstyta)
3.3 Sunaudota veikloje -7.020,79 -7.020,79
3.4 Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5) 0,00 8.905,92 8.905,92

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8 Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1 Parduota
11.2 Perleista (paskirstyta)
11.2 Sunaudota veikloje
11.3 Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14) 0,00 8.905,92 8.905,92

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7) 2.193,92 9.555,63 11.749,55

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P9 Išankstin iai apm okėjim ai

IN F O R M A C IJA  A PIE  IŠA N K STIN IU S A PM O K Ė JIM U S

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitin io  

laikotarpio d iena

Paskutinė praėjusio  
ataskaitin io  

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 338,11 202,00
1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 42,77
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
1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai
1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 338,11 159,23
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 338,11 202,00

1
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Aiškinamojo rašo priedas Nr. 7

P10 Gautinos sumos

INFORM ACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.
Straipsniai

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) 10,05 0,00

1.1 Gautinos finansavimo sumos
1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
1.2.1 Gautini mokesčiai
1.2.2 Gautinos socialinės įmokos
1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 10,05 0,00
1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 10,05 0,00
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
1.5.1 Iš biudžeto
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) 10,05 0,00

1
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P ll  Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena
Nr. 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 bankit 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) 21.864,89 1.486,45

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 20.428,24 1.190,99
3.2 Pinigai kasoje 1.436,65 295,46
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) 21.864,89 1.486,45
5 Iš jų išteklių fondų lėšos

1
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(Visos sumos eurais, je i nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUM OS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.
Finansavimo sumos Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turtą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų)

14.943,22 -12.881,03

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti
1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 14.943,22 -12.881,03

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų)

50.700,00 -50.700,00

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti
2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 50.700,00 -50.700,00

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)

15.658,22 -6.011,69

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti
3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 15.658,22 -6.011,69
4 Iš kitų šaltinių 75,08 -75,08
4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti
4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 75,08 -75,08
5 Iš viso finansavimo sumų 81.376,52 -69.667,80

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

1
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2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, je i nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

Aiškinamojo rašo priedas Nr. 9

Patvirtinta 
ID: -2147393774

D/L: 2022-03-1415:27:58

Eil. Nr.

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

Finansavimo sumos
Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti pokyčiai

1 2 10 11 12 13 14

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų)

2.062,19

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti
1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.062,19

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų)

0,00

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti
2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

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)

9.646,53

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti
3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 9.646,53
4 Iš kitų šaltinių 0,00
4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti
4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00
5 Iš viso finansavimo sumų 11.708,72
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Aiškinamojo rašo priedas Nr. 10

P12 Gauta parama

Patvirtinta 
ID: -2147393774

D/L: 2022-03-14 15:27:58

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMA

Eil.
Nr.*

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

Iš viso gauta paramos 
per ataskaitinį 
laikotarpį ***

Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas Kodas Pinigais Turtu, išskyrus pinigus Paslaugomis Turto panauda**

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys
1.1 Viešojo sektoriaus subjektai

1.2 Ne viešojo sektoriaus subjektai

2 Užsienio valstybių juridiniai asmenys

3 Fiziniai asmenys* X
4 Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį X 75,08 X X X 75,08
5 Anonimiškai X
6 Gauta iš paramos lėšų įgyto turto

7 Iš viso X 75,08 75,08
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos 

kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, 

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, -  panaudos davėjo nurodyta

- iikinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto ,.Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 
priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

1
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Aiškinamojo rašo priedas Nr. 11

P12 Paramos panaudojimas

Patvirtinta 
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INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil.
Nr. Paramos rūšis

Gautos paramos 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį
Paramos likutis 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Gauta*
Pergrupuota į 
kitą paramos 

rūšį

Sunaudota
subjekto
veikloje

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Perduota ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Kiti pokyčiai

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1 Pinigais 75,08 -75,08 0,00
2 Turtu, išskyrus pinigus
3 Paslaugomis
4 Turto panauda
5 Iš viso 75,08 -75,08 0,00

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 
6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse 
nurodytų lėšų suma.
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Aiškinamojo rašo priedas Nr. 12

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr. Straipsniai

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 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 1.152,00 371,46
4 Sukauptos mokėtinos sumos 3.266,86 2.696,70
4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 3.266,86 2.696,70
4.3 Kitos sukauptos sąnaudos
4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 5.327,76 2.386,21
5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai 2.600,00 40,00
5.3 Kitos mokėtinos sumos 2.727,76 2.346,21
6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 9.746,62 5.454,37

1
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Patvirtinta 
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Straipsniai Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis
Nr. laikotarpis laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 18.755,83 9.411,76
1.1 Pajamos iš rinkliavų

1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 17.863,57 8.177,78
1.4 Kitos 892,26 1.233,98
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 18.755,83 9.411,76

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil.
Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 2.785,70 3.529,60
1.1 Pajamos iš atsargų pardavimo 2.785,70 3.529,60
1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
1.3 Pajamos iš administracinių baudų
1.4 Nuomos pajamos
1.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
1.6 Kitos
2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
3 Kitos veiklos sąnaudos -1.542,84 -1.532,37
3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -1.542,84 -1.532,37
3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
3.4 Paslaugų sąnaudos
3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.6 Kitos veiklos sąnaudos
4 Kitos veiklos rezultatas 1.242,86 1.997,23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.

1
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P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Patvirtinta 
ID: -2147393774

D/L: 2022-03-14 15:2

EiL
Nr.

Grupė

Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vidutinis
darbuotojų

skaičius

Darbo užmokesčio sąnaudos

Vidutinis
darbuotojų

skaičius

Darbo užmokesčio sąnaudos

Pareiginė alga
Priedai,

priemokos,
premijos

Darbuotojo
išlaidų

kompensavimą
s

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita Pareiginė alga
Priedai,

priemokos,
premijos

Darbuotojo
išlaidų

kompensavimą
s

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai
2 Teisėjai
3 Valstybės tarnautojai
3.1 einantys vadovaujamas pareigas
3.2 patarėjai
3.3 specialistai
4 Kariai
5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 4 -60.539,76 4 -50.135,24
5.1 einantys vadovaujamas pareigas 1,0 -26.210,62 1,0 -15.869,40
5.2 kiti darbuotojai 3,0 -34.329,14 3,0 -34.265,84
6 Kiti
7 Iš viso: 4 -60.539,76 4 -50.135,24
8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -1.042,16 X -873,32

1
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P24 Finansinės rizikos valdymas

Viešoji įstaiga Utenos turizmo informacijos centras, Bažnyčios g. 1, LT-28242, Utenos m., Utenos r. sav.

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil.
Nr. Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 5.454,37 9.746,62
2 JAV doleriais
3 Kitomis
4 Iš viso 5.454,37 9.746,62

1


