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2018 METU TREdTOJO KETVTRiTO TARPTNTU FTNANSTNTU ATASKATTU
RINKINIO

AISKINAMASIS naSras

I. BENDROJI DALIS

2013-02-01 vadovaujantis I(aipedos rajono tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T11-688 ,, Del
GaryLdt4turizmo informacijos centro pavadinimo keitimo ir nuostatq tvirtinimo" pakeite pavadinime.

Turizmo informacijos centro buveind: Kvietiniq g.5,LT-96122 GargLdai. [mones kodas: 163715766
\r Turizmo informacijos centras isteigtas 2001-05-03. Steigejas Klaipedos rajono savivaldybes taryba.

2010-06-28 registrq centre iregistruotas J.GiZo sodyboje (Zvej\g. 13 Drevernos k.) turizmo centro
filialas.

2004-04-22 Turizmo informacijos centrui suteiktas paramos gavejo statusas.

Turizmo informacijos centro pagrindine veikla:

1. Turistines informacijos teikimas apie lankytinas vietas.
2. Informacijos teikimas apie visq tipq keliones, ekskursijas.
3. Informacijos teikimas apie apgyvendinimo paslaugas ir maitinimo istaigas.
4. Informacijos teikimas apie kaimo turizmo sodybas Klaipedos rajone.
5. Minijos Zemupio regatos organizavimas.
6. Dalyvavimas tarptautindse turizmo parodose.
7. Zemelapiq, suven),nt atvirudiq ir kitq leidiniq pardavimas.
8. Edukacines programos ,,Zuvies kelias" organizavimas.
9. Kelto ,, Dreverna- Juodkrante - Dreverna" paslaugos pirkimo organizavrmas

Klaipedos rajono turizmo informacijos centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbin[
\r' anspaudq ir atsiskaitomajq s4skait4 "Swedbank" banke. Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio

finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo rinkinius.
Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal}}Il m. paskutines dienos duomenis.
Turizmo informacijos centre dirba 6 darbuotojai. Patvirtinta 4,J5 etato.
Tarpinis finansiniqataskaitqrinkinys sudarytas pagal 2018-09-30 dienos duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2010 m. sausio 1 d. Turizmo informacijos centras tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkini rengia
pagal Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus (toliau - VSAFAS).

Perejimo prie VSAFAS dien4 turizmo informacijos centras pagal VSAFAS ivertino, pripaZino ir
naujojo s4skaitq plano registravimo s4skaitose uZregistravo pradinius likudius, vadovaujantis VSAFAS.

III. AISKINAMOJO RASTO PASTABOS

FINANSINES BUKLES ATASKAITA

P03 Nematerialusis turtas
Klaipedos rajono turizmo infonnacijos centro nematerialuji turl4 ataskaitinio laikotarpio pabaigai

sudaro 1434,02 Eur. IS jq :



I( i tas nematerialus turtas t.y. t ir-rklapio kurirnas - 1433,73 Er-rr.
Pt'ograrnine [ranga likr-rtrne vert6 0,29 eur.

P04 I lgalaikis materialus turtas
I(laipedos rajono turizrno informacijos cerrtro ilgalaiki turt4 ataskaitinio laikotarpio pabaigai

sudaro 390721,90 Eur.
Pastatai 1 I 7995,03 Eur.
Infrastrukturos ir kiti statiniai -112525,76 Eur.
Nekilnojamosios turlo vertybes - 1 1 1 154,39 Eur.
Ma5inos ir irenginiai - 4,07 Eur.
Transporto priemones - 34377,'78 Eur.
Baldai irbiuro iranga -3057,47 Eur.
I(tas ilg. materialus tudas - 10318,90 Eur.
Nebaigta statyba ( I(arkles sodybos techninio projekto rengimas) - 1348,50 Eur.

P08 Atsargos

Klaipedos rajono turizmo informacijos centro trumpalaiki turt4 ataskaitinio laikotarpio pabaigai
sudaro 3035,45 Eur. I5 jq :

Atsargos, taiyra atsargos skirtos perparduoti. 3035,45 Eur.

P09 I5ankstiniai apmokdjimai

Ateinandiq laikotarpio s4naudos - 555,25 Eur.
[staiga yra uZsiprenumeravusi spaud4 -1 12,00 Eur.
Pastatq draudimas - 292,00 Eur.
Sumoketas registracijos mokestis uZ parodas - 151,25 Eur.

P10 Gautinos sumos

Gautinq sumq savikaina i5 viso -28008,77 t.sk.:
Gautinos pajamos uZ suteiktas paslaugas - 7469,23 Eur.
Sukauptos pajamos - 2I | 54,72 Eur.
Sukaupta atostogq rezervo - 4945,I9 Eur.
Kitos gautinos sumos - 440,23F.ur.

Pl1 Pinigai ir jq ekvivalentai

Pinigq likutis 327 4,46 Etx.

P12 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos aptariamos 20-ojo VSAFAS ,, Finansavimo sumos 4 priede

P17 Mok6tinos sumos ir lsipareigojimai

Moketinq sumq i5 viso - 27261,13 T. sk. :
Tiekejams moketinos sumos - 16120,13 Eur.
Kitiems moketinos sumos -53,88 Eur.
Darbuotojams pagal avansines apyskaitas - 185,74 Eur.
Darbo uZmokestis darbuotojams - 4548,01 Eur.
Darbdavio socialio draudimo imokos - 1398,18 Eur.
Atostogq rezervas - 4945,79 Eur.
I5 kitq gautinos sumos 10,00 Eur.



Pl8 GRYNASIS TURTAS
Finansines bflkles ataskaitos eilds numeris iV.l palodyta, einarnqjq metq pervirSis 5571 ,37 Eur.

Ankstesniqjqrnetqpervir5is buvo 2380,32Bur. Viso grynojo turlo -7951,69 Eur.

VEIKLO S REZULTATU ATASKAITA

P21 Pagrindinds veiklos kitos pajamos

Veiklos rezultabqataskaitos eiles numeris III. Per laikotarpi ( 9 men.) - 33685,88 Eur.
Pajamos i5 prekybos -4087,06 Eur.
Apskaidiuotos pajarnos uZ kelioniqbilietq pardavim4- 189,15 Eur.
Apskaidiuotos pajamos uZ stovyklavim4- 474,00 Eur.
Apskaidiuotos pajamos uZ baidariq nuomq- 449,00 Eur.
Apskaidiuotos pajamos uZ Klasterio paketus - 22439,67 Eur.
Apskaidiuotos pajamos uZ Klasterio paketus biudZetiniq lstaigU 4137,00 eur.
Dalwio mokestis - 1910.00 Eur.

P22 Pagrindinds veiklos s4naudos

Turizmo informacijos centro pagrindines veiklos sqnaudos sudaro 159454,44Eur.
S4naudos sudaro- komunaliniai mokesdiai, atlyginimai, komandiruodir5 kvalifikacijos k61imo, atsargq
sunaudojimas, transporto iSlaidq kompensavimas, nusidevejimo s4naudos.

Klaipedos rajono turizmo informacijos centro restrukturizavimas arba veiklos nutraukimas
nenumatomas.

Sprendimq del teisiniq gindq nebuvo priimta.
Per laikotarpl nuo paskutines tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansiniq ataskaitq

sudarymo dienos reik5mingq ivykiU kurie Siuo metu ar ateityje galetq tureti itakos turizmo informacijos
ventro veiklai nebuvo.

, Direktore

r Finansininke

Daiva Buivydiene

Vida Kundrotiene


