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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
2017 m. sausio 30 d.  

 

 

1. Bendroji dalis 

 

                    Viešoji įstaiga Šilutės turizmo informacijos centras įsteigta 2014 m. sausio mėn. 1 d., 

VĮ Registrų centre įregistruota 2014 m. vasario mėn. 17 d. Steigėjas Šilutės rajono savivaldybės 

taryba. 

 Viešoji įstaiga Šilutės turizmo informacijos centras yra pelno nesiekianti ribotos 

civilinės atsakomybės juridinis asmuo. 

Pagrindinis Centro veiklos tikslas yra turizmo  informacijos teikimas bei vietinio ir 

atvykstamojo turizmo Šilutės mieste ir rajone skatinimas. 

Veiklos specialusis tikslas – išsaugoti kultūrinį paveldą įkuriant ir plėtojant tradicinių 

amatų centrą Vakarų Lietuvoje. 

Veiklos tikslai – atnaujinti ir išsaugoti istorinę, etninės kultūros, architektūrinę vertę 

turinčius paveldo objektus ir kraštovaizdžio komponentus, puoselėti tradicinių amatų technologijas, 

sudaryti sąlygas tradiciniams amatininkams pristatyti ir prekiauti tautinio paveldo produktais. 

Darbuotojų skaičius ataskaitinio  laikotarpio pabaigoje - įstaigoje dirbo 10 darbuotojų.  

Įstaigos kalendoriniai metai sutampa su finansiniais metais. 

 

2. Apskaitos politika 

 

                   Apskaita tvarkoma ir 2016 metų finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Pelno 

nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis, LR Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. 

įsakymu Nr. 1 K-372 “Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 

buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėmis 2012-11-05 Nr. 

1K-371”; kitais Lietuvos Respublikos buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais. 

Finansines ataskaitas sudaro: 

-Balansas, 

-Veiklos rezultatų ataskaita, 

-Aiškinamasis raštas. 

Finansinėse ataskaitose atskleidžiama visa reikšminga informacija. Balanse 

parodomas visas įstaigos turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną. 

Turtas ir įsiskolinimai balanse skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. 

Veiklos rezultatų ataskaitoje parodomos visos per laikotarpį įstaigos uždirbtos 

pajamos, patirtos sąnaudos ir veiklos rezultatas. “Finansavimo pajamos” skirta patirtų sąnaudų, 

susijusių su finansuojamų programų įgyvendinimu, kompensavimo (finansavimo panaudojimo) 

apskaitai. 

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

pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laiką.                              

                  Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas.  



              Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra ekonominė 

nauda. 

              Pajamos iš prekių ir paslaugų pardavimo VšĮ Šilutės turizmo informacijos centre 

pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai 

prekės ir paslaugos yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. 

              Prekė ar paslauga laikoma parduota, kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta; 

sandoris yra baigtas arba įvykdymo laipsnis iki balanso datos gali būti patikimai įvertinamas; 

tikėtina, kad bus gauta su prekių pardavimo ar paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda. 

              Jei prekių pardavimo ar paslaugų teikimo sandorio patikimai įvertinti negalima, tuomet 

pajamomis pripažįstama suma lygi išlaidoms, kurias tikimasi gauti. Pelnas nepripažįstamas.  

              Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje 

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

              Ne visos per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos laikomos sąnaudomis ir ne visos 

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

ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomos balanse kaip turtas.    

              Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos patirtos. VšĮ Šilutės turizmo informacijos centras grupuoja  su atskirų programų 

įgyvendinimu susijusias sąnaudas pagal atskiras grupes. 

               Centre visos operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami dvejybiniu įrašu darbinėje 

atskaitomybės lentelėje. 

 

3. Pastabos 

 

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (kitas nematerialusis turtas): 

Įstaigos internetinės svetainės sukūrimas     2 155 Eur 

                                                             Viso: 2 155 Eur. 

 

2. Ilgalaikis materialusis turtas (mašinos ir įrengimai): 

Baldų komplektas                                                               606 Eur 

Biuro baldų komplektas (projekto ES lėšos)                   1 473 Eur 

Biuro baldai                                                                        589 Eur 

Kompiuterinės įrangos komplektas                                   434 Eur 

Kom piuterinės įrangos komplektas (projekto ES lėšos) 1 458 Eur 

Daugiafunkcinis kopijuoklis, 2 vnt.                                    765 Eur 

Fotoaparatas                                                                        417 Eur 

Projektorius ir ekranas                                                        357 Eur 

Ekspozicinės įrangos komplektas (projekto ES lėšos)     3 120 Eur 

                                                                               Viso:  9 219Eur 

 

3. Ilgalaikis materialusis turtas (transporto priemonė): 

Automobilis (projekto ES lėšos)         23 361 Eur 

                                                  Viso:  23 361 Eur. 

 

4. Ilgalaikis materialusis turtas (kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai): 

Ventiliacijos įrengimas (projekto ES lėšos)                     2 339 Eur 

      Įrangos komplektas (projekto ES lėšos)                           1 637 Eur 

      Garso aparatūros komplektas (projekto ES lėšos)            6 629 Eur 

                                                                              Viso:  10 605 Eur. 

 

 



5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas : 

Žaliuzės, stoglangių roletai           886 Eur 

                                         Viso:     886 Eur 

 

6. Kitas finansinis turtas 

Dalininkų įnašas VšĮ “Šilutės sportas”         10 Eur 

                                                           Viso:  10 Eur. 

  

7. Atsargos: 

Leidinių (knygų, atvirukų), skirtų perparduoti, likutis                     4 813 Eur 

Leidinių (žemėlapių, lankstukų), skirtų nemokamai dalinti, likutis 4 497 Eur 

                 Viso:   9 310 Eur 

 

8. Išankstiniai apmokėjimai: 

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras “LITEXPO” už dalyvavimą parodoje 319 Eur                                                                               

UAB Senamiesčio gidas už dalyvavimą parodose: “Tourest 2017”, 

  “Holiday World 2017” ir Minske                                                                       1 442 Eur 

UAB Transmedos valda už apgyvendinimą parodoje ADVENTUR 2017             360 Eur  

SIA ISLANDE HOTEL už apgyvendinimą parodoje BALTTOUR 2017              150 Eur 

                                                                                  Viso: 2 271 Eur. 

 

9. Nebaigtos vykdyti sutartys: 

       Elektroninių kasos aparatų aptarnavimo mokestis, tenkantis 2017 metams   105 Eur 

       Teisės aktų prenumeratos dalis, tenkanti 2017 metams                                    53 Eur 

       Automobilio privalomo draudimo sąnaudos, tenkančios 2017 metams           66 Eur 

       Automobilio KASKO draudimo sąnaudos, tenkančios 2017 metams            187 Eur 

      Turto draudimo sutarties sąnaudos, tenkančios 2017 metams                           53 Eur              

       Paslaugos už įstaigos internetinės svetainės talpinimą mokestis, 

       tenkantis 2017 metams                                                                                      32 Eur. 

             Viso:   496 Eur. 

 

10. Kitos gautinos sumos:  

Gautinos soc.draudimo įmokos                                            115 Eur 

Gautinas darbo užmokestis                                                    56 Eur 

Gautinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinės sutarties 1 Eur 

Gautinos sumos iš ES fondų IT įsigyti (projektas “Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra”)                                          

                                                                                          16 675 Eur   

                                                                                 Viso: 16 847 Eur 

 

11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: 

Spec.lėšų likutis atsiskaitomojoje sąskaitoje AB DNB banke 2 232 Eur 

                                Viso: 2 232 Eur 

 

12. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas : 

2016 metų Centro veiklos rezultatas 1 048 Eurų pelno. 

                                            Viso:1 048 Eur. 

 

13. Ankstesnių metų veiklos rezultatas: 

2015 metų Centro veiklos rezultatas 1 193 Eurų pelno. 

                                            Viso:1 193 Eur. 



14. Finansavimas: 

 

Per ataskaitinius metus šiame straipsnyje įvykę pokyčiai: 
                             Eurais 

Pavadinimas Likutis  

2016-01-01 

Gauta Panaudota Gautinas 

finansavi

mas 

 

Likutis  

2016-12-31 

Dotacija ilgalaikiam turtui 

Dotacija ilgalaikiam turtui 

(ES lėšos) 

Dotacija ilgalaikiam turtui 

(ES lėšos) 

9 279  

24 092 

 

16 675 

3 069 

   751 

 

 

 

16 675 

  6 210 

23 341 

 

16 675 

Biudžeto asignavimai: 

lėšos projektų vykdymui 

(Inkaklių kaimo folkloro 

kolektyvas “Dainoriai”, 

Inkaklių kaimo kapela 

“Ašvelė”, “Švėkšnos 

vyresniojo amžiaus žmonių 

šokių kolektyvas “Šalna”, 

“Švėkšnos dvaro šventė 

2016”),  

8 981 107 904 101 162  15 573 

Viešųjų darbų 

įgyvendinimo ir 

finansavimo sutartis su 

Šilutės raj. savivaldybe ir 

Klaipėdos teritorine darbo 

birža 

 1 010 1 010   

Kitas finansavimas 

prekėms ir paslaugoms (ES 

lėšos projekto  “Tradicinių 

amatų centro Švėkšnoje 

plėtra“ vykdymui) 

 2 463 2 463   

Parama  120   120 

Viso: 18 260 152 264 108 455 16 675 62 069 

       

Finansavimo  likutis (nenudėvėtas ilgalaikis turtas, neparduoti, bet apmokėti leidiniai, 

išankstiniai apmokėjimai, nepanaudota parama), viso: 62 069 Eur. 

 

15. Trumpalaikiai įsipareigojimai per 2016 m 13 082 Eur, tame skč.: 

 

15.1.Finansinės skolos: 

      UAB “Šilutės vandens turizmo centras”    7 000 Eur 

UAB “Kintai”                                             5 000 Eur 

                                                         Viso: 12 000 Eur. 

 Paskolos imtos įstaigos indėliui projekte “Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra” ir jo 

įgyvendinimui. 

 

 



      15.2.Skolos tiekėjams: 

S.Stankevičius už knygas perpardavimui                           348 Eur 

R.August už knygas perpardavimui                                   112 Eur 

Šilutės raj.savivaldybės administracija už ryšio paslaugas  50 Eur  

UAB “Bitė Lietuva” už ryšio paslaugas                               33 Eur  

AB TEO LT už ryšio paslaugas                                           55 Eur 

UAB “Lindstrom” už kilimėlių    keitimą                            17 Eur 

UAB “Audito tikslas” už serverio nuomą                            52 Eur 

AB Lesto už elektros energiją                                             207 Eur                     

                                                             Viso:        874 Eur    

 

16. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: 

Šilutės Hugo Šojaus muziejus            208 Eur 

                                                  Viso: 208 Eur. 

Patalpų išlaikymo neapmokėtos sąnaudos per 2016 m. gruodžio mėn. 

 

Veiklos rezultatų ataskaita 

17. Pajamos:  

Per 2016 metus VšĮ Šilutės turizmo informacijos centras uždirbo 9 877 Eurų pajamų. 

Didžiausią iš jų sumą – 5 259 Eurų sudarė suteiktų paslaugų pajamos (ekskursijų organizavimo, 

gido paslaugų, maršruto sudarymo). Leidinių ir suvenyrų, skirtų perparduoti, pardavimo pajamos 

sudarė 986 Eur. Biuro paslaugų pajamos sudaro 107 Eur. Už renginių organizavimą uždirbta 3 525 

Eur.Siekiant uždirbti kuo daugiau pajamų patiriant kuo mažiau sąnaudų, ekskursijas vedė bei 

organizavo renginius centro darbuotojai.   

18. Finansavimo pajamos 

Straipsnyje “Finansavimo pajamos” parodomas panaudotas finansavimas gautas pagal 

turizmo plėtros bei kitas programas ir projektus iš Šilutės r. savivaldybės, Klaipėdos teritorinės 

darbo biržos. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM. Taip pat parodyta panaudota 

ilgalaikio turto dotacijos dalis (priskaičiuotas nusidėvėjimas už 2016 m. ilgalaikio turto daliai, 

pirktai iš ES lėšų).  

                                                                                                               Viso: 108 455 Eur. 

      Panaudojimas atskleistas pastaboje 14 (finansavimas). 

 

 

19. Sąnaudos 

 

19.1. Suteiktų paslaugų bei parduotų prekių savikaina                                 6 688 Eur. 

 

19.2. Veiklos sąnaudos per 2016 m. 110 596 Eur: Tame skč.: 

 

Darbuotojų darbo užmokestis ir soc.draudimo įmokos                       69 360 Eur 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos                                                 3 819 Eur 

Patalpų išlaikymo sąnaudos                                                                   3 647 Eur 

Ryšių sąnaudos                                  1 313 Eur 

Transporto išlaikymo sąnaudos                                                                 921 Eur  

Kitos veiklos sąnaudos                                                                         31 536 Eur            

(kanceliarinių prekių sąnaudos, ūkinių prekių sąnaudos, komandiruočių, apgyvendinimo ir 



kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, leidinių leidybos sąnaudos, skelbimų ir reklamos sąnaudos, 

parodų dalyvio ir ploto mokestis, VĮ Registrų centro paslaugos, apsaugos ir signalizacijos 

techninės priežiūros sąnaudos, Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos, asociacijos 

“Pamario turizmo klasteris” nario mokesčiai, kompiuterinės programos serverio nuoma, 

automobilio bei turto draudimo įmokos). 

                                                                          Viso veiklos sąnaudų: 117 284 Eur. 

 

20. Grynasis veiklos rezultatas 

 

2016 m VšĮ Šilutės turizmo informacijos centro veiklos  rezultatas pelnas 1 048 Eur.  

 

 

 

 

 

 

Direktorė      Rasa Kmitienė 

 

 

Finansininkė      Aušra Sudeikienė 

  

  

 


