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Birštono turizmo informacijos centras (toliau vadinama – Centras) yra Birštono savivaldybės biudžetinė 

įstaiga, išlaikoma iš Birštono savivaldybės biudžeto ir teikianti turizmo informacijos ir kitas paslaugas. Centro 

pagrindinė veiklos rūšis – Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.9. Centras yra juridinis 

asmuo, turintis savo nuostatus, einanamųjų nebiudžetinių lėšų sąskaitas, antspaudą. Centro buveinės adresas: B. 

Sruogos g. 4, LT-59209 Birštonas.  

 Centro veiklos kodai: 

18.12 – Kitas spausdinimas  

 18.2 – Įrašytų laikmenų tiražavimas  

 47.99 - Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse  

 58.11 - Knygų leidyba 

 58.19 - Kita leidyba 

 73.20 - Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 

 74.20 - Fotografavimo veikla  

 79.11 - Kelionių agentūrų veikla 

 79.12 - Ekskursijų organizatorių veikla  

 79.9 - Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla  

 82. 3 - Posėdžių ir verslo renginių organizavimas 

 93.29 – kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla  

Centras gali gauti finansavimą iš: 

 Valstybės biudžeto, 

 Birštono savivaldybės biudžeto, 

 surinktų specialiųjų lėšų, 

 paramos,  

 ES paramos, kitų struktūrinių fondų. 

Centras kontroliuojamų subjektų neturi. 

Per 2015 metus Centre dirbo 6 darbuotojai, tai sudaro 4,25 etato. 

Finansinės ataskaitos teikiamos už 2015 biudžetinius metus, jose pateikiami duomenys išreikšti piniginiais 

vienetais – eurais. 



Centro ataskaita už 2015 metus sudaryta vadovaujantis VSAFAS, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos 

viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnyje.  

Informacija aiškinamajame rašte pateikiama vadovaujantis 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 

aiškinamasis raštas“ reikalavimais: 

 Bendroji dalis, 

 Apskaitos politika, 

 Pastabos. 

Centro apskaitos politika bei buhalterinės apskaitos tvarkų aprašai patvirtinti Birštono turizmo 

informacijos centro direktorės 2015 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. VĮ-30. Pažymėtina, jog vadovaujantis 12-uoju, 

13-uoju ir 16-uoju VSAFAS, ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo skaičiavimui taikomas 

tiesiogiai proporcingas (tiesinis) skaičiavimo metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai 

patvirtinti Birštono turizmo informacijos centro direktorės 2010 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. VĮ-25, taikomi nuo 2010 

m. sausio 1 d.  

Nuo euro įvedimo datos, t. y. nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose 

visos nuorodos į litus laikomos į eurus, o sumos litais perskaičiuojama eurais pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir 

lito perskaičiavimo kursą. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, nėra. 

Vadovaujantis 8-uoju VSAFAS atsargų įkainojimui Centre taikomas konkrečių kainų būdas, t. y. atsargos 

įsigytos konkretiems tikslams vykdyti, negali būti pakeičiamos viena į kitą. 

Įsigytas ilgalaikis bei trumpalaikis turtas pajamuojamas įsigijimo verte įskaitant pridėtinės vertės mokestį 

(PVM). Centras nėra PVM mokėtojas. 

Vadovaujantis 11-uoju VSAFAS sąnaudomis pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos buvo patirtos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. suteikiamos paslaugos, 

atliekami veiksmai vykdant funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje 

ekonominę naudą, dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms (atliktiems veiksmams vykdant 

priskirtas funkcijas). Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir 

pateikiamos finansinėse ataskaitose, kaip turtas ir bus pripažįstamos sąnaudomis būsimais laikotarpiais. Išlaidos, 

kurios neduoda ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą 

ataskaitinį laikotarpį, kada buvo padarytos. 

Vadovaujantis 10-uoju VSAFAS pajamos registruojamos apskaitoje ir nurodomos finansinėje ataskaitoje, 

tą ataskaitinį laikotarpį, per kurį yra uždirbtos, per kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai, nepriklausomai 

nuo pinigų gavimo momento. 

Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios ta pačia operacija ar įvykiu, turi būti 

pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Sąnaudos pripažįstamos tuomet, kai jos uždirba atitinkamas pajamas. 

Pajamos negali būti pripažintos, jeigu negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Visos už parduotą turtą ar suteiktas 

paslaugas jau gautos sumos pripažįstamos ateinančių laikotarpių pajamomis arba kitais įsipareigojimais. 



Vadovaujantis 20-uoju VSAFAS finansavimas (gauti asignavimai, pervedimų lėšos), skirtos viešojo 

sektoriaus subjekto veiklai finansuoti, t. y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms patirti. 

Finansavimo pajamos pripažįstamos: 

1. Ta finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialiam turtui, materialiam turtui, biologiniam turtui ir 

atsargoms įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t. y. ta dalimi, kiek to 

turto yra nudėvima, ar dėl kitų priežasčių nurašoma į sąnaudas (pavyzdžiui, pripažįstami nuvertėjimo nuostoliai, 

sunaudojamos atsargos ir pan.) per ataskaitinį laikotarpį; 

2. Finansavimo sumų finansiniam turtui, išskyrus ilgalaikes gautinas sumas, įsigyti dalis, lygi pripažintai ir 

apskaitoje užregistruotai to turto nuvertėjimo sumai, arba kai toks turtas yra nurašomas. Nuosavybės metodo 

pritaikymas bei tikrosios vertės pasikeitimas neturi poveikio finansavimo sumų panaudojimui ir pripažinimui 

finansavimo pajamomis; 

3. Ta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti dalis, išskyrus 1 ir 2 punktuose nurodytas, 

atitinkantį finansuotinų sąnaudų, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį, sumą; 

4. Gautos finansavimo pajamos ir patirtos kasinės išlaidos.  

Per 2015 metus gauti asignavimai iš savivaldybės 120080 Eur (šimtas dvidešimt tūkstančių 

aštuoniasdešimt eurų), iš Valstybės – 1153,88 Eur (vienas tūkstantis šimtas penkiasdešimt trys eurai 88 ct). Gauta: 

darbo užmokesčiui - 34538 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt aštuoni eurai), socialinio 

draudimo įmokoms - 10654 Eur (dešimt tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt keturi eurai), ryšių paslaugoms - 2006 

Eur (du tūkstančiai šeši eurai), kitoms prekėms 4121 Eur (keturi tūkstančiai šimtas dvidešimt vienas euras), 

komandiruotėms - 5043 Eur (penki tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai), komunalinėms paslaugoms - 2553 Eur 

(du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt trys eurai), kitoms paslaugoms - 61420 Eur (šešiasdešimt vienas 

tūkstantis keturi šimtai dvidešimt eurų), kvalifikacijos kėlimui - 258 Eur (du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai). 

Per 2015 metus surinkta specialiųjų lėšų 5449 Eur (penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt devyni 

eurai), išleista - 5449 Eur (penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt devyni eurai). Iš jų: darbo užmokesčiui 

1158 Eur (vienas tūkstantis šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai), socialinio draudimo įmokoms - 359 Eur (trys 

šimtai penkiasdešimt devyni eurai), kitoms prekėms - 3632 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt du eurai), 

kitoms paslaugoms - 300 Eur (trys šimtai eurų). 

Kreditinio įsiskolinimo 2015 m. gruodžio 31 dienai nebuvo. Sukaupta: darbo užmokesčio atostogų fondo 

rezervas - 1072,98 Eur (vienas tūkstantis septyniasdešimt du eurai 98 ct) ir šio rezervo socialinės įmokos 332,41 

Eur (trys šimtai trisdešimt du eurai 41 ct). 

Materialaus turto, kurio likutinė vertė yra lygi nuliui eurų, bet turtas dar naudojamas 

Nr. Pavadinimas Inventorinis 
nr. 

Gavimo 
metai, vnt. 

Balansinė 
vertė eurais 

Nusidėvėjimas 
eurais 

Likutinė 
vertė eurais 

11 Projektorius CPX  130009 2005 1555,95 1555,95 00,00 

2. Fotoaparatas CANON 160076 2003 1749,30 1749,30 00,00 



3. Išleidžiama konstrukcija 160079 2004 3629,61 3629,61 00,00 

4. Kompiuteris Pentium 130015 2006 1088,90 1088,90 00,00 

5. Stovai skrajutėms  160077/78 2004, 2 683,50 683,50 00,00 

6. Seifas  160096 2006 514,08 514,08 00,00 

7. Kasos aparatas 160097 2006 298,31 298,31 00,00 

8. Televizorius 160101 2009 1158,48 1158,48 00,00 

9. Baldai ofiso  160099 2007 1613,53 1613,53 00,00 

10. Stendai reklamai lauke 1633356/7/8 2007, 3 8868,45 8868,45 00,00 

 

Nematerialus turtas Centre: buhalterinė programa - vertė 683,50 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt trys 

eurai 50 ct), nusidėvėjimas 2015 m. gruodžio 31 dienai - 683,50 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 50 ct). 

Trumpalaikio turto vertė – 12730,32 Eur (dvylika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt eurų 32 ct). 

5. Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas veiklos rezultatų ataskaitoje sudarė nulį eurų, 

ankstesnių metų – nulį litų. 

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 127975 Eur (šimtą dvidešimt septynis tūkstančius devynis šimtus 

septyniasdešimt penkis eurus); iš jų: darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 46709 Eur (keturiasdešimt 

šeši tūkstančiai septyni šimtai devyni eurai), ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 1292 Eur (vienas tūkstantis du šimtai 

devyniasdešimt du eurai), komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 4559 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai 

penkiasdešimt devyni eurai), komandiruotės – 5043 Eur (penki tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai), kvalifikacijos 

kėlimas – 258 Eur (du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai), paslaugos – 61721 Eur (šešiasdešimt vienas tūkstantis 

septyni šimtai dvidešimt vienas euras), atsargos – 8393 Eur (aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt trys 

eurai). 

7. Pagrindinės veiklos pinigų srautai per 2015 metus sudarė 149490,99 Eur (šimtą keturiasdešimt devynis 

tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt eurų 99 ct), įplaukos valstybės  biudžeto 1153,88 Eur (vieną tūkstantį 

šimtą penkiasdešimt tris eurus 88 ct), įplaukos savivaldybės – 120080 Eur (šimtas dvidešimt tūkstančių 

aštuoniasdešimt eurų), surinkta specialiųjų lėšų – 5449 Eur (penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt devyni 

eurai). 

Vadovaujantis VSAFAS ūkinis inventorius, kuris atiduodamas (perleidžiamas) darbuotojams naudoti yra 

iškeliamas į nebalansinę sąskaitą, tokiu būdu ūkinio inventoriaus vertė 2015 m. gruodžio 31 dienai sudarė 

12730,32 Eur (dvylika tūkstančių septynis šimtus trisdešimt eurų 32 ct). 

 

Direktorė                                                                                                            Rūta Kapačinskaitė 

Buhalterė                                  Genutė Vaitkuvienė  


