
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2021 M. KOVO 31D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDROJI INFORMACIJA

VŠĮ Panevėžio plėtros agentūra, įmonės kodas 148328495

Adresas : Laisvės a.11,LT-35200 Panevė s, Lietuvos Respublika

Viešoji įstaiga Panevėžio plėtros agentūra, yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio
tikslas — viešas informacijos teikimas visuomenėsnariams bei turizmo plėtros skatinimas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ Panevėžio plėtros agentūroje dirbo septyni darbuotojai.
Agentūra kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų neturi.ee laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialų ar kitų struktūrinių padalinių

jo.
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpi buvo 7.

2021 m. kovo 31 d. 2020 m. gruodžio 31

Sąlygos, kuriomis paremta veiklair kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Agentūra savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, nutarimais,
kitais teisės aktais ir agentūros nuostatais. VšĮ Panevėžio plėtros agentūros lėšų šaltiniai per
ataskaitinį laikotarpį - pajamos už nemokamos informacijos apie turizmo paslaugas teikimą,
pajamos už organizuojamas ekskursijas, parduodamus suvenyrus.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki ):

„y. nuo 2021 m. sausio 1d. iki 2021 m. kovo 31 d.

Agentūros buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymuir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais. Pagal subjekto
principą agentūra laikoma apskaitos vienetu, atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus
finansinių ataskaitų rinkinius.

2. Finansinių ataskaitų valiuta
Finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Ataskaitinį laikotarpį agentūra finansines ataskaitas sudarė
duomenis pateikiant eurais.

3. Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas,jei atitinka 13-jame VSAFAS pateiktą sąvoką ir
nematerialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus. Agentūros apskaitomas programinėsįrangos
ir jos licencijų nematerialaus turto grupė. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu
apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Viso agentūros nematerialiojo turto naudingo
tarnavimo laikas yra ribotas.





Informacijos pagal segmentus Ataskaitose pateikiama apie sąnaudas, patirtas vykdant
valstybės funkciją „Poilsis, kultūra ir religija“.

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS "Kitos pajamos" ir 20-
ajame VSAFAS "Finansavimo sumos". Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse
ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kai yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar
parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamų apskaitai taikomas
kaupimo principas. Finansavimo pajamospripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos sušiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimų
susijusias operacijas, būtinai nurodomos,kokiosvalstybės funkcijos ir kurios programos vykdymuibuvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymiusar sukuriant
su aitas.

13. Sąnaudos 2Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS"Sąnaudos".
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuoataskaitinių
laikotarpiu, kai uždirbamossu jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su
konkrečių pajamų uždirbimuir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomistą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudų
dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų

ekvivalentų suma.
14. Operacijos užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS "Sandoriai užsienio
valiuta". Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš
sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimųlikučių
perkainojimo dieną yra registruojami finansinėsir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios
užskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius
rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ąjame
VSAFAS "Segmentai". Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai- VSS veiklos dalys pagal

vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės
kaitos veiklą pagal poilsis, kultūra ir religija segmentą.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P.01 Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas. Per ataskaitinį
laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista.

P.02 Informacija pagal segmentus. Ataskaitose pateikiama informacija apie sąnaudas, patirtas
vykdant darbinę veiklą.

P.03 Nematerialus turtas.VšĮ Panevėžio plėtros agentūros nematerialųjį turtą sudaro internetinė
svetainė ir programinės įrangos licencijos. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo naujų įsigijimų.



Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialaus turto likutinė vertė - 2862,47 eurų. Informacija
apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-ojo
VSAFAS1 priede (pridedama).

:
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai,ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų

įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas agentūros veikloje, nėra. Pagal finansinės
nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto agentūroje nėra.
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo
są ainą sudaro:
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2677,30 2677,30

P.04 Ilgalaikis materialus turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ
LAIKOTARPĮ

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje materialaus turto likutinė vertė - 643,62 eurų.

Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip
įsipareigojimo įvykdymo garantija, įstaigoje nėra.

Valstybei nuosavybėsteise priklausančio turto įstaiga neturi.

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį
pateikiama 12-ojo VSAFAS1 priede (pridedama).

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai, agentūroje nėra.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis
4004,21

P05 Finansinis turtas. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

P06 Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo
sutarčių. Finansinės nuomos(lizingo) ir veiklos nuomossutarčių nėra.

P07 Biologinis turtas. Įstaiga biologinio turto neturi.

P08 Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų įsigijimo savikainą sudarė prekės, skirtos

perparduoti (suvenyrai) — 6699,49 iš jų: 6398,77 skirtos perparduoti ir 300,72 eurai inventorius

skirtos ūkinei veiklai. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta

8-ojo VSAFAS1 priede (pridedama).

P.09 Išankstiniai apmokėjimai. 2020 m. likutis 11,71 euro pateikiama 6-ojo VSAFAS 6 priede
(pateikiama).



P.10 Per vienerius metus gautinos sumos, Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinių sumų likutį
7873,44 iš jų: 3320,61 Eur — sudarė pirkėjų skolos ir sukaupta PVM permoka 4552,83 euro —

gautini mokesčiai ir socialinės įmokos.

P.11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis sudarė
17839,75 Eur., iš jų: pinigų straipsnyje apskaityti turimi pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose banke
Luminor Bank AB — 17664,09 eurai ir įstaigos kasoje 175,66 eurai.

P.12 Finansavimo sumos. Finansavimo sumų 2021 m. peri ketvirtį operacijų nebuvo,todėl 20
VSAFAS4 priedas neteikiamas.

ĮSIPAREIGOJIMAI

P13 Finansiniaiįsipareigojimai. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų bei garantinių sutarčių įstaiga
neturi, todėl 17 VSAFAS priedai neteikiami.

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto
perdavimo sutarčių. Finansinės nuomos(lizingo) sutarčių nėra.

P15 Atidėjiniai, Per ataskaitinį laikotarpį atidėjinių nebuvo užregistruota.

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų. Suteiktų garantijų dėl paskolų nėra.
P.17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 17194,80 Eur, iš jų:

e Skolos tiekėjams — 963,96 Eur;

«e Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai — 8097,17 Eur;

+ 8160,67 Eur sukauptos mokėtinos sumos. Tai sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo

sąnaudos.
P.18 Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis turtas sudarė 18735,68 Eur, iš jų:

«e centro dalininkų įnašai — 579,00Eur;
+ ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas (nuostolis) — 41891,37 Eur;
e ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis) — (23734,69) Eur.

P.21 Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ Panevėžio plėtros agentūros
iš komercinėsveiklos gautos pajamos 12246,46 Eur,iš jų:

e Suteiktos paslaugos Juridiniams asmenims — 12242,66 Eur;
e Suteiktos paslaugos fiziniams asmenims — 3,80 Eur.

P.02 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 35981,15 Eur.iš jų:

darbo užmokesčioir socialinio draudimo - 31417,57Eur;
nusidėvėjimo ir amortizacijos — 443,43Eur;
komunalinių paslaugų ir ryšių - 216,64 Eur;

kitų paslaugų sąnaudos - 3903,51 Eur. iš jų: buhalterinės sąnaudos — 835,7 1euto, projektų



vykdymo sąnaudos — 2305,58 euro, netiesioginės veiklos sąnaudos - 219,19 euro ir 543,03
— kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos.

P.22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro :

e Nuosavos lėšos —31417,57 Eur

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

P.23 Finansinės ir investicinės veiklos ir sąnaudos
Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo, todėl 6 VSAFAS4priedas neteikiamas.

P.24 Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionalineir užsienio valiutomis
Eil. Įsipareigojimų dalis
Nr. valiuta

Įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio

12|1 |Eums||||1719480|| ]822432
JAVdoleriaisEamaisA|13||Kitomis
Iš viso 17194.80 8224,32

Kita informacija:

2021m. I ketvirtį agentūra paramos negavo.
į iFinansinių ataskaitų rinkinio pateikto teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data :

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas teisės aktų
statytam viešojo sektoriaus subjektui:

Rita Kručaitė

„$(Oet “ Danutė Jociuvienė



ojo VSAMAS „Finansinės būklės nimikašta“

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021M. Kove 31 D, DUOMENIS
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3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

AGAL vos

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

MOKESČIŲ IR SOCIALI) OKŲ PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEI ANA)

DARBO UŽMOKESČIOIR SOCIALINIO DRAUDIMO 21417,87 -123060,42|-21664|ĮNUSIDĖVĖJIMOIRAMORTIZACIJOS—||(|||||KO ALINIŲ PASLAUGŲ IR RYS EE3KOMANDIRUOC5RONOSTRANSPORTOįrPAUNIKL
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO. |IU

"LL

LLIELLLL

S5

Ėš2

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
2 SOCIALINIŲ ISMOK!

FINANSAVIMO š$
AGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

ERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

š FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

APSKAITOS K D
$ AK,

PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES

IOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI mL s di į ž JA

Rita
Kručaitė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) Ela. (vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris (buhulteris)) er. fanas (vardas Ir pavandė)

18311,37
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ELL
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8-ojo

VSAFAS

„Atsargos“

1
priedas

(informacijos
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vertę
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lygio
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ataskaitų
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6-ojo VSAFAS„Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
6 priedas

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Paskutinė
+ praėjusioStraipsnio pavadinimas

kaitinio
laikotarpio diena

Išank: ia mokė nuvertėį imasSalndais apmokėjimų balansinė vertė (1-2)


