
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 7.
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2021 m. birželio 30 d. 2020 m. kovo 31d.

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir 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 perataskaitinį laikotarpį - pajamos už nemokamos informacijos apie turizmo paslaugas teikimą,pajamos už organizuojamas ekskursijas, parduodamus suven ą



. . 7 - E . “ 2 PIegistruojamas 1SIg!jimo savikaina, pagal ilgalaikio materialio;il io materialiojo turto ū
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o turto agentūra neturi,
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigoi
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investicijos į asocijuotus subjektus"
įsipareigojimai". Finansinis turtas ski

"Atsargos", Pirminio
atiduotų naudoti atsargų vertė iš

sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytąnepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitomsišlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpioišlaidomskompensuoti, Taip pat finansavimo SUMOTAS, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra
Gautos (gautinos)ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 2

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Informacijos pagal segmentus Ataskaitose pateikiama apie
valstybės funkciją „Poilsis, kultūra ir religija“,

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS "Kitos pajamos" ir 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos". Pajamosregistruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse



ipai nustatyti 21-ąjame VSAFAS "Sandoriai užsienio
pripažinimo metų registruojami apskaitoje pagalbanko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš

įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra
kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokiosužskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansiniusrezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarantataskaitinio laikotarpiofinansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

P.02 Informacija pagalsegmentus. Ataskaitose pateikiamą informacija apie sąnaudas, patirtas
vykdant darbinę veiklą.

VSAFAS 1 priede (pridedama).
žTurto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimųįvykdymo 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
savikainą sudaro:



P.04 Ilgalaikis materialus turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BVALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PERATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje materialaus turto likutinė vertė — 643,62 eurų.
Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaipįsipareigojimo įvykdymo garantija, įstaigoje nėra.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto įstaiga neturi.
Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpįpateikiama 12-ojo VSAFAS1 priede (pridedama).

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

P07 Biologinis turtas. Įstaiga biologinio turto neturi.

P08 Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų įsigijimo savikainą sudarė prekės, skirtos
perparduoti (suvenyrai) — 7943,90 eurų. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinįlaikotarpį pateikta 8-o0jo VSAFAS 1 priede (pridedama).
P.09 Išankstiniai apmokėjimai, Informacija pateikiama 6-ojo VSAFAS 6 priede (pateikiama).
P.10 Per vienerius metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinių sumųlikutį1051,88 eurai, iš jų: 1013,85 Eur — sudarė pirkėjų skolos ir sukaupta PVM permoka 38,03 euro —
gautini mokesčiai ir socialinės įmokos,
P.11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis sudarė
66877,80 Eur., iš jų: pinigų straipsnyje apskaityti turimi pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose banke
Luminor Bank AB — 66554,65 eurai ir įstaigos pardavimo kasoje 323,15 eurai.
P.12 Finansavimo sumos.Informacija pateikiama 20 VSAFAS 4 priede ( pridedama) .

Finansavimo sumų detalizavimas:



Panevėžio miesto savivaldybės administracija už projektus pervedė — 73200,00 Eur, iš ių: Pro; ktų. . - * a . ž 7 J ?Informacinio leidinio „Su šeima per Panevėžio raj oną“-400,00 eurų; „Pramonės iriAis,rezidencija“ — 2800,00 Eur „Atrasti Panevėžį: verslo aplinkos potencialas“ — 6500 eur.
„Pramonėsirmeno sintezės rezidencija“ — 6500,00 Eur ( projektas pasirašytas suBĮ Lietuvoskultūros taryba ) pinigus pravedė Lietuvos Finansų ministerija.
ĮSIPAREIGOJIMAI

P13 Finansiniai įsipareigojimai. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų bei garantinių sutarčių įstaiganeturi, todėl 17 VSAFAS priedai neteikiami.

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turtoperdavimosutarčių. 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 laikotarpiopabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 79487,97 Eur, iš jų:

e Su pajamomissusijusios dotacijos 58932,26 Eur.
+ Skolos tiekėjams — 1399,96 Eur;

+ Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai — 10995,08 Eur;
+ 8160,67 Eur sukauptos mokėtinos sumos. Tai sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo

sąnaudos,
P.18 Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis turtas sudarė 126,85 Eur, iš jų:

e centro dalininkų įnašai — 579,00Eur;
» ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas (nuostolis) — 41891,37 Eur;
+ Einamųjų metų perviršis deficitas: (42343.52) iš jų: I ketvirčio pelnas (nuostolis) —

(23734,69) Eur; ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis) — (18608,83) Eur.
P.21 Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ Panevėžio plėtros agentūrosiš komercinės veiklos gautos pajamos 22473,47 Eur, iš jų:

e Suteiktos paslaugos Juridiniams asmenims — 1434,25 Eur;
+ Suteiktos paslaugos fiziniams asmenims - 271,48 Eur:
+ Panaudotų finansavimo sumų, kitoms išlaidoms - 20767,74 Eur.P.02 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 41 082,30 Eur. iš jų:
+ darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 32940,43 Eur;
+ nusidėvėjimoir amortizacijos — 442,06 Eur;
+ komunalinių paslaugų ir ryšių — 931,05 Eur;
« nuvertėjimo ir nurašytų sumų — 169,56 Eur.



e kitų paslaugų sąnaudos — 659920 Eur. iš jų: buhalterinės sąnaudos — 1800,00 euro,ekspertinės ir konsultacinės paslaugos 1232,22 Eur, komunikacijos paslaugos 1172,32 Eur;vertimo paslaugos 500,00 Eur; domenų bazių paslaugos — 185,46 Eur; leidyba irspausdinimas — 264 Eur ir 1445,20 Eur — kitos bendrosiosir administracinės sąnaudos,P.22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Darbo užmokesčioir socialinio draudimo sąnaudas sudaro 32940,43 euro, iš jų:

e Nuosavoslėšos — 19197,09 Eur
e Savivaldybės lėšos 13743,34 Eur.

Finansinėsir investicinės veiklos pajamųir sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo, todėl 6 VSAFAS4
P.24 Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

Įsigijimo savikaina ataskaitinio Įsigijimo savikaina
laikotarpio pradžioje

Kita informacija:

202im. agentūra paramos negavo.
Finansiniųataskaitų rinkinio pateikto teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data :

2021-07 16

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

Atlikti pataisymai:

(KV Y Rita Kručaitė

Vyriausiasis buhalteris RsPc Danutė Jociuvienė
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FINANSINĖSIR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTAT
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ
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nių aprmokėjimųSIšankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)



8-0jo

VSAFAS

„Atsargos“

1
priedas

(Informacijos

apie

balansinę

atsargų

vertę

pateikimo

žemesniojo

lygio

finansinių

ataskaitų

aiškinamajame

rašte

forma) i
ATSARGŲ

VERTĖS

PASIKEITIMAS

PER

ATASKAITINĮ

LAIKOTARPĮ*

4 k“Žž
£ -

E 28 B

i || ii >|8|
i

|«R
Kė

14.

»io

pradžioje

(1

"Rekamingos

sostui

būti

deiinojanosaškinamojo

rašo

os

. 2
2 o 4 3 Ė

šalš3lė Žž S
< |as




