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PATVIRTINTA 

Joniškio rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus 

2021 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A-288 

 

Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras, kodas 300053529 

 

2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

Viešoji įstaiga Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras (įstaigos kodas – 300053529), 

įkurta  valstybės - 2004 m. rugsėjo 10 d. - kaip viena iš paslaugų verslui infrastruktūros tinklo 

įstaigų, tam, kad skatintų mažų ir vidutinių įmonių steigimąsi ir plėtrą bei užtikrintų kokybiškų, 

lengvatinėmis sąlygomis teikiamų verslo paslaugų prieinamumą Joniškio rajono verslininkams bei 

kitiems asmenims, ieškantiems verslo konsultavimo paslaugų. Skatinant geriau išnaudoti rajono 

turizmo potencialą ir kurti konkurencingus turizmo produktus, kurie turėtų paklausą ir leistų didinti 

atvykstamojo ir vietinio turizmo srautus, nuo 2008 metų pradžios ši įstaiga teikia ir turizmo 

informacijos paslaugas atvykstantiems turistams ir Joniškio rajono žmonėms.  

Įstaigos buveinė yra Žemaičių g. 9, LT – 84147 Joniškis, jos dalininkas – Joniškio rajono 

savivaldybės administracija. Nuo 2016 m. rugpjūčio 05 d. direktoriaus pareigas eina Jurgita 

Bučinskienė, nuo 2020 m. spalio 01 d. buhalterinę apskaitą tvarko buhalterė Ieva Rudytė-Vaišvilė. 

Įstaiga filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi. 

Įstaiga veiklą vykdo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais LR 

įstatymais ir teisės aktais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, tarybos sprendimais bei 

įstaigos įstatais. 

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 4.  

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, nuo 2017-01-01 dienos 

vadovaujasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus parengtas pagal VSAFAS standartus bei kitus Lietuvos 

Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių 

ataskaitų parengimą. Rinkinyje pateikiama lyginamoji informacija su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Nuo 2020 m. spalio 01 d. apskaita tvarkoma buhalterine programa LABBIS. 

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. 

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Įstaiga 

rengia žemesniojo lygio metinį finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos: 

 Finansinės būklės ataskaita; 

 Veiklos rezultatų ataskaita; 

 Pinigų srautų ataskaita; 

 Grynojo turto pokyčių ataskaita; 

 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su aiškinamaisiais priedais. 
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

1 pastaba. Nematerialusis turtas 

Nematerialaus turto įstaiga turi. Jį sudaro programinės įrangos licencijos ir mobilioji 

aplikacija „Kaimini Zemgale“ (Pažink kaimynus Žiemgaloje).  

Likutinė  vertė 2020-12-31 dienai – 3‘842,26 € .  

Pridedama: priedas P3 Nematerialusis turtas. 

 

2 pastaba. Materialusis turtas 

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 742,38 Eur. 

2020 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė - 1‘046,11 €. Iš jų: 

 Baldai ir biuro įranga – 790,59 Eur, 

 Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 255,52 Eur. 

Pridedama: priedas P4 Ilgalaikis materialusis turtas. 

 

3 pastaba. Atsargos 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  atsargų likutį 4‘985,73 Eur sudaro: 

Atsargos 2020-12-31 (Eur, ct) 

Strateginės ir neliečiamosios atsargos (ūkinės prekės) 2,72 

Atsargos (kanceliarinės ir ūkinės prekės, su turizmu susiję 

atsargos) 

744,77 

Atsargos, skirtos parduoti 4‘238,24 

IŠ VISO: 4‘985,73 

 

Pridedama: priedas P8 Atsargos. 
 

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai 

2020 m. gruodžio 31 d. Įstaigoje išankstiniai mokėjimai sudarė 925,18 Eur. Iš jų už 

prenumertą Sidabrės laikraščio redakcija 31,32 Eur, Permoka Valstybinei mokesčių inspekcijai 

10,70 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 883,16 Eur. 

Pridedama. priedas P9 Išankstiniai apmokėjimai. 

 

5 pastaba. Gautinos sumos  
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienrius metus gautinas sumas 1‘357,90 Eur sudaro: 

Per vienerius metus gautinos sumos 2020-12-31 (Eur, ct) 

Gautinos sumos už parduotas prekes 82,90 

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1‘275,00 

Sukauptos gautinos sumos iš VB (Užimtumo tarnyba) 515,29 

IŠ VISO: 1‘873,19 

 

Pridedama: priedas P10 Gautinos sumos. 

 

6 pastaba. Pinigai ir piniginiai ekvivalentai 

2020 m. gruodžio 31 d. pinigai ir pinigų ekvivalentai 49‘881,92 Eur sudaro: 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2020-12-31 (Eur, ct)                                   

Pinigai banke 49‘782,13 

Pinigai kasoje - 

Pinigai EKA 99,79 

IŠ VISO: 49‘881,92 

Visos Įstaigos atsiskaitomosios sąskaitos yra AB “Swedbank“ banke. 
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7 pastaba. Finansavimo sumos 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede P12 Finansavimo sumos. 

Visos  finansavimo sumos buvo naudojamos Įstaigos veiklos patiriamų išlaidų daliniam 

kompensavimui, ūkinei, projektinei veiklai vykdyti, darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų 

kompensavimui. 

Pridedama: priedas P12 Finansavimo sumos.                   

 

8 pastaba. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

Ataskaitinių metų pabaigoje Trumpalaikius įsipareigojimus 4‘898,62 Eur sudaro: 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2020-12-31 (Eur, ct)                                   

Tiekėjams mokėtinos sumos 423,34 

Sukauptos atostoginių sumos 4‘392,98 

Sukauptos VSD įmokų nuo sukauptų atostoginių sąnaudos 82,30 

IŠ VISO: 4‘898,62 

 

Pridedama: priedas P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos. 

 

9 pastaba. Kapitalas 

Steigėjų įnašai: 

Joniškio rajono savivaldybė – 26‘152,69 Eur. 

 

10 pastaba. Nepaskirstytasis pelnas/nuostolis 

2020 metų veiklos rezultatas – pelnas  14‘647,52 Eur. 

Pridedama: Grynojo turto pokyčių ataskaita. 

 

11 pastaba. Pardavimo pajamos 

Per 2020 m. Įstaigos pajamas sudarė:  

Pajamos 2020 m. (Eur, ct)                                   

Finansavimo pajamos 88‘483,02 

Paslaugų pardavimo pajamos 21‘739,87 

Prekių pardavimo pajamos 8‘117,22 

IŠ VISO: 118‘340,11 

 

Pridedama: priedas P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos.      

     

12 pastaba. Veiklos sąnaudos 

2020 m. pagrindinės veiklos sąnaudų suma - 103‘692,35 Eur. Jas sudaro: 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2020 m. (Eur, ct) 

Darbo užmokestis 53‘918,53 

Socialinis draudimas 1‘055,72 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 2‘924,82 

Šildymas 864,23 

Elektros energija 514,64 

Vanduo 92,99 

Ryšiai 703,17 

Kitos komunalinės sąnaudos 1‘013,10 

Komandiruočių sąnaudos 312,00 

Transporto sąnaudos 112,14 

Paprastasis remontas ir eksploatacija 1‘126,71 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 8‘763,97 

Kitų paslaugų sąnaudos 31‘080,33 
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IŠ VISO: 103‘692,35 

 

Pridedama: priedas P2 Informacija apie veiklos segmentus ir priedas P22 Darbo užmokesčio 

ir socialinio draudimo sąnaudos. 

 

13 pastaba. Kita veikla 

Įstaiga parduoda prekes perpardavimui. Įstaigos apskaitoje tai apskaitoma, kaip Pagrindinės 

veiklos kitos pajamos. 

 

14 pastaba. Finansinės veiklos rezultatai 

Įstaigos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoas per 2020 m. 0,24 Eur sudarė priskaičiuoti 

delspinigiai. 

 

15 pastaba. Pelno mokestis 

Pelno mokestis už 2020 metų nebuvo skaičiuojamas, nes to nereikalauja teisės aktai.  

 

16 pastaba. Finansiniai ryšiai su vadovais ir kitais susijusiais asmenimis 

Per  2020 metus priskaičiuotos sumos vadovui, susijusios su darbo užmokesčiu (atlyginimas + 

darbdavio socialinis draudimas): 

Vadovui priskaičiuota  – 20‘312,45 Eur.  

Vadovas pavaduotojų neturi. Premijų, paskatinimų neskirta. 

 

17 pastaba. Informacija apie klaidų taisymą  

Esminių klaidų, dėl kurių būtų neteisingai atspindėtos praėjusio ar kelių praėjusių laikotarpių 

finansinės atskaitomybės, veiklos rezultatai, nepastebėta. 

Per 2020 m. atstatytos administracinio pastato rekonstrukcijos (nenudėvėtas likutis) ir 

valstybės biudžeto finansavimo sumos (nepanaudotas finansavimas) 32‘725 Eur, kurios buvo 

neparodytos 2019 m. Finansinės būklės ataskaitoje. Kadangi pastatas naudojamas pagal panaudos 

sutartį, atstatytos sumos perduotos pastato savininkui Joniškio rajono savivaldybės administracijai, 

kad būtų padidinta pastato įsigijimo vertė. 

 

18 pastaba. Įvykiai po balanso sudarymo dienos 

Po šios finansinės atskaitomybės sudarymo dienos nebuvo jokių reikšmingų įvykių, kurie 

tiesiogiai įtakotų dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenis. 

 

IV. INFORMACIJA APIE ĮKEISTĄ TURTĄ IR TURTO NUVERTĖJIMĄ 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu įkeisto turto nebuvo.  

Turto vertė nebuvo perkainuojama. 

 

V. SPRENDIMAI DĖL TEISINIŲ GINČŲ 

 

Įstaiga nei su fiziniais, nei su juridiniais asmenimis nesibylinėja.  

 

 

Direktorė                                                                                                      Jurgita Bučinskienė 

   

 

Buhalterė                                                                              Ieva Rudytė-Vaišvilė 
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PRIDEDAMA: 

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinio priedai: 

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai, 

2. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas, 

3. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai, 

4. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas, 

5. P2 Informacija pagal segmentus, 2 lapai, 

6. P3 Ilgalaikis nematerialusis turtas, 1 lapas, 

7. P4 Ilgalaikis materialusis turtas, 1 lapas, 

8. P8 Atsargos, 1 lapas, 

9. P9 Išankstiniai apmokėjimai, 1 lapas, 

10. P10 Gautinos sumos, 1 lapas, 

11. P12 Finansavimo sumos, 2 lapai, 

12. P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos, 1 lapas, 

13. P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas, 

14. P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. 

 

__________________ 


