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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. 

Įstaigos kalendoriniai metai sutampa su finansiniais metais. 

2017 metų gruodžio mėnesio pabaigoje : darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 

skaičius 7. 

 

2. Apskaitos politika 

 

Apskaita tvarkoma ir 2017 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 TURTAS 

 

1.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (kitas nematerialusis turtas): 

 
Pavadinimas Praėjusių 

finansinių metų 

pabaigoje 

Eurais 

Finansinių metų 

nusidėvėjimas 

Eurais 

Likutis 

2017.12.31. 

 

Eurais 

Įstaigos internetinės svetainės 

sukūrimas 

2155 1077 1078 

Iš viso: 2155 1077 1078 

 

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas (mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, kita 

įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai; kitas materialusis turtas): 

 
Pavadinimas Praėjusių 

finansinių metų 

pabaigoje  

Eurais 

Įsigyta per 

finansinius 

metus 

Finansinių 

metų 

nusidėvėjimas 

Eurais 

Likutis 

2017.12.31. 

 

Eurais 

Mašinos ir įrengimai     

Baldų komplektas    606     169    437 



Biuro baldų komplektas (projekto 

ES lėšos) 

1473  249 1224 

Biuro baldai   589    147   442 

Kompiuterinės įrangos 

komplektas 

  434  434   0 

Kompiuterinės įrangos 

komplektas (projekto ES lėšos) 

1458  515 943 

Daugiafunkcinis kopijuoklis, 2 

vnt. 

  765  255   510 

Fotoaparatas   417  208 209 

Projektorius ir ekranas   357    119   238 

Ekspozicinės įrangos komplektas 

(projekto ES lėšos) 

3120  527 2593 

Lauko baldų komplektas  0 6840 95 6745 

Viso: 9219 6840 2718 13341 

Transporto priemonė     

Automobilis (projekto ES lėšos) 23361  3948 19413 

Viso: 23361  3948 19413 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai 

ir įrenginiai 

    

Ventiliacijos įrengimas (projekto 

ES lėšos) 

2339  610 1729 

Įrangos komplektas (projekto ES 

lėšos) 

1637  333 1304 

Garso aparatūros komplektas 

(projekto ES lėšos) 

6629  1692 4937 

Viso: 10605  2635 7970 

Kitas ilgalaikis materialusis 

turtas 

    

Žaliuzės, stoglangių roletai   886    443   443 

Renginių palapinė (projekto ES 

lėšos) 

 820 17 803 

Mobili scena (projekto ES lėšos)  2130 44 2086 

Tautinių rūbų kostiumų 

komplektas (projekto ES lėšos) 

 4432 0 4432 

Viso:   886 7382   504   7764 

Iš viso: 44071 14222 9805 48488 

 

1.3. Finansinis turtas (kitas finansinis turtas): 

 
Pavadinimas Praėjusių 

finansinių metų 

pabaigoje Eurais 

Finansinių metų 

nusidėvėjimas 

Eurais 

Likutis 

2017.12.31. 

 

Eurais 

Dalininkų įnašas VšĮ “Šilutės sportas” 10 0 10 

Iš viso: 10 10 10 

 

 

 



2. TRUMPALAIKIS TURTAS 

 

2.1. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 

 

2.1.1. Atsargos: 
Straipsnio pavadinimas 2017-12-31 

Eurais 

2016-12-31 

Eurais 

Leidinių (knygų, atvirukų), skirtų 

perparduoti, likutis 

4049 4813 

Leidinių (žemėlapių, lankstukų), skirtų 

nemokamai dalinti, likutis 

3108 4497 

Iš viso: 7157 9310 

 

 

2.1.2. Išankstiniai apmokėjimai: 
Straipsnio pavadinimas 2017-12-31 

Eurais 

2016-12-31 

Eurais 

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras 

“LITEXPO” už dalyvavimą parodoje 

343 319 

UAB Senamiesčio gidas už dalyvavimą 

parodose: “Tourest 2017”, 

“Holiday World 2017” ir Minske 

0 1442 

UAB Transmedos valda už apgyvendinimą 

parodoje ADVENTUR 2017 

270 360 

SIA ISLANDE HOTEL už apgyvendinimą 

parodoje BALTTOUR 2017 

0 150 

Gyventojų pajamų mokestis (VMI) 24  

Iš viso: 637 2271 

 

2.1.3. Nebaigtos vykdyti sutartys: 
Straipsnio pavadinimas 2017-12-31 

Eurais 

2016-12-31 

Eurais 

Išankstinis apmokėjimas už elektroninių kasos 

aparatų aptarnavimą 

105 105 

Išankstinis apmokėjimas už teisės aktų 

prenumeratą 

53 53 

Išankstinis apmokėjimas už automobilio 

privalomąjį draudimą 

66 66 

Išankstinis apmokėjimas už turto draudimą 79 53 

Išankstinis apmokėjimas už įstaigos 

internetinės svetainės bei duomenų talpinimą 

33 32 

Išankstinis apmokėjimas už automobilio 

KASKO draudimą 

187 187 

Iš viso: 523 496 

 

2.2. Per vienerius metus gautinos sumos (kitos gautinos sumos) : 

 
Straipsnio pavadinimas 2017-12-31 

Eurais 

2016-12-31 

Eurais 

Gautinos soc.draudimo įmokos 0 115 



Gautinas darbo užmokestis 0 56 

Gautinas gyventojų pajamų mokestis nuo 

autorinės sutarties 

0 1 

Gautinos sumos iš ES fondų IT įsigyti 

(projektas “Tradicinių amatų centro Švėkšnoje 

plėtra”) 

0 16675 

Iš viso: 0 16847 

 

 

2.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: 

 
Straipsnio pavadinimas 2017-12-31 

Eurais 

2016-12-31 

Eurais 

Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje Luminor 

Bank AB banke (spec.lėšos) 

1313 2232 

Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje Luminor 

Bank AB banke (biudžeto.lėšos) 

0 0 

Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje Luminor 

Bank AB banke (kortelinė sąskaita) 

0 0 

Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje Luminor 

Bank AB banke (projektas “Tradicinių amatų 

centro Švėkšnoje plėtra”) 

13546 0 

Pinigai kasoje 2 0 

Iš viso: 14861 2232 

 

3.   NUOSAVAS KAPITALAS 

 

3.1. Veiklos rezultatas: 

2017 metų įstaigos veiklos rezultatas 919 Eurų nuostolio, kuris bus padengtas iš 

ankstesnių metų sukaupto veiklos rezultato (pelno). 

 
Straipsnio pavadinimas 2017-12-31 

Eurais 

2016-12-31 

Eurais 

Veiklos rezultatas (919) 1048 

 

4.   FINANSAVIMAS 

 

Per ataskaitinius metus šiame straipsnyje įvykę pokyčiai: 
             Eurais 

Pavadinimas Likutis  

2017-01-01 

Gauta Panaudota Likutis  

2017-12-31 

Dotacija ilgalaikiam turtui 

Dotacija ilgalaikiam turtui 

(ES lėšos) 

Dotacija ilgalaikiam turtui 

(ES lėšos) 

  6210 

23341 

 

16675 

 

14222 

2852 

8031 

 

 

  3358 

46207 

 

 



Biudžeto asignavimai: 

lėšos projektų vykdymui 

(Inkaklių kaimo folkloro 

kolektyvas “Dainoriai”, 

Inkaklių kaimo kapela 

“Ašvelė”, “Švėkšnos 

vyresniojo amžiaus žmonių 

šokių kolektyvas “Šalna”. 

“Švėkšnos dvaro šventė 

2017”  

15723 88899 92459 12162 

Kitas finansavimas prekėms 

ir paslaugoms (ES lėšos 

projekto “Tradicinių amatų 

centro Švėkšnoje plėtra“ 

vykdymui)  

 

 2325 2325  

Parama 120   120 

Iš viso: 62069 105446 105667 61848 

                                Finansavimo  likutis (nenudėvėtas ilgalaikis turtas, neparduoti, bet    

apmokėti leidiniai,   išankstiniai apmokėjimai, nepanaudota parama), viso: 61848 Eurai. 

    5. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai (finansinės skolos, skolos tiekėjams, gauti 

išankstiniai apmokėjimai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, kiti 

trumpalaikiai įsipareigojimai): 

 
Straipsnio pavadinimas 2017-12-31 

Eurais 

2016-12-31 

Eurais 

Finansinės skolos 0 12000 

Skolos tiekėjams  (už ryšius, elektrą, 

vandenį, prekes perparduoti ir kt.) 

484 874 

Gauti išankstiniai apmokėjimai 8871 0 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 229 0 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0 208 

Iš viso: 9584 13082 

 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

6. PAJAMOS 

 

6.1.   Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes:  

Per 2017 metus VšĮ Šilutės turizmo informacijos centras uždirbo 3235 Eurų pajamų. 

Didžiausią iš jų sumą – 1560 Eurų sudarė suteiktų paslaugų pajamos (ekskursijų bei renginių 

organizavimo, gido paslaugų, vaikų stovyklos vasaros metu organizavimo, bilietų į renginius 

platinimo, salės nuomos). Leidinių ir suvenyrų, skirtų perparduoti, pardavimo pajamos sudarė 1179 

Eurus. Už biuro paslaugas gauta 130 Eurų. Už pravestas edukacines programas Tradicinių amatų 

centre Švėkšnoje uždirbta 366 Eurai.  

 



6.2. Finansavimo pajamos 

Straipsnyje “Finansavimo pajamos” parodomas panaudotas finansavimas gautas pagal 

turizmo plėtros bei kitas programas ir projektus iš Šilutės r. savivaldybės ir Nacionalinės 

mokėjimo agentūros prie ŽŪM. Taip pat parodyta panaudota ilgalaikio turto dotacijos dalis 

(priskaičiuotas nusidėvėjimas už 2017 m. ilgalaikio turto daliai, pirktai iš ES lėšų).  

                                                                                                              Iš viso: 105667 Eurai. 

      Panaudojimas atskleistas pastaboje 4 (finansavimas). 

 

7. SĄNAUDOS 

 

7.1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina 

Šiame straipsnyje atspindėta parduotų prekių bei suteiktų paslaugų savikaina. 

 
Straipsnio pavadinimas 2017-12-31 

Eurais 

2016-12-31 

Eurais 

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina 3926 6688 

 

 

7.2. Veiklos sąnaudos 

Šiame straipsnyje atspindėtos visos sąnaudos, patirtos įstaigos veikloje: 

 
Straipsnio pavadinimas 2017-12-31 

Eurais 

2016-12-31 

Eurais 

Darbuotojų darbo užmokestis ir soc. 

draudimo įmokos 

65672 69360 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 10883   3819 

Patalpų išlaikymo sąnaudos 3631   3647 

Ryšių sąnaudos 1278   1313 

Transporto išlaikymo sąnaudos 410     921 

Kitos veiklos sąnaudos* 24021  31536 

Iš viso: 105895 110596 

* (komandiruočių, apgyvendinimo ir kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, reklamos sąnaudos, 

parodų dalyvio ir ploto mokestis, apsaugos ir signalizacijos techninės priežiūros sąnaudos, 

kompiuterinės programos serverio nuoma, automobilio bei turto draudimo įmokos, kilimėlių 

keitimas). 

 

 

8. Veiklos rezultatas – ataskaitinio laikotarpio rezultatas nuostolis – 919 Eurų. 

 

 

 

 

Direktorė                                              Rasa Grygelienė 

 

 

Finansininkė      Aušra Sudeikienė 

  

  



  

 


