ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 m. spalio 20 d. Nr. 3
Žagarė
Bendroji dalis
1. Žagarės regioninio parko direkcija (toliau vadinama –direkcija) yra valstybinė biudžetinė
įstaiga, įmonės kodas 193375878, įregistruota Juridinių asmenų registre.
2. Direkcijos steigėja yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
3. Direkcija turi antspaudą, biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų banko sąskaitose.
4. Būstinė: Šiaulių g. 28, Žagarė, 84326 Joniškio rajonas.
5. Direkcija savo veikloje vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jos
pagrindine veikla.
6. Direkcijos tikslai:
6.1. Organizuoti Žagarės apylinkių kraštovaizdžio ir kultūros paveldo vertybių apsaugą,
gamtinės ekosistemos stabilumo, savitos augalijos ir gyvūnijos išsaugojimą bei atkūrimą.
6.2. Sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą nustatytoje regioninio parko
planavimo schemoje.
6.3. Vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, organizuoti parko taikomuosius mokslinius
tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo išsaugojimu,
rekreacine ir kita veikla.
6.4. Pagal kompetenciją rašyti projektus ES lėšoms gauti.
7. Žagarės regioninio parko direkcija kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.
8. Direkcijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Apskaitos politika
9. Direkciją finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis Lietuvos Respublikoje finansinę
apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, VSAFAS keliamais reikalavimais ir Žagarės regioninio
parko direktoriaus įsakymu patvirtinta apskaitos politika.
10. Direkcija vykdo veiklą, numatytą direkcijos įstatuose. Finansinė atskaitomybė parengta
vadovaujantis VSAFAS ir direkcijos numatyta veikla.
11. Šiose ataskaitose skaičiai pateikti nacionaline valiuta, litais (Lt).
12. Pardavimo pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos
registruojamos tada, kai paslaugos yra parduotos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamų dydis yra
įvertinamas tikrąja verte, atsižvelgiant į suteiktas nuolaidas.
13. Veiklos sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Veiklos sąnaudos skirstomos į
pardavimo ir bendrąsias.
14. Ilgalaikis nematerialusis turtas pateikiamas įsigijimo verte, sumažinta sukauptos
amortizacijos suma, ir yra amortizuojamas per nustatytą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą
tarnavimo laiką, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.
15. Ilgalaikis materialusis turtas (pastatai, statiniai, įrengimai, transporto priemonės, baldai,
kompiuterinė ir biuro įranga) apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma.
16. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą bei
atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Nusidėvėjimas
pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. Ilgalaikiam turtui
nustatyta likvidacinė vertė 0.

17. Turtas, kuris naudojamas direkcijos ekonominei naudai gauti ilgiau nei per vienerius
metus priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui pagal atskiras turto grupes. Kiekvienai turto
grupei nustatyta minimali suma, kurią pasiekus turtas apskaitomas kaip ilgalaikis. Atskirais atvejais
vadovaujamasi reikšmingumo principu. Remonto išlaidos apskaitomos tada, kai jos patiriamos ir
pripažįstamos veiklos sąnaudomis.
18. Nebaigta statyba ir nebaigtos statybos techniniai projektai perkeliami į atitinkamas
ilgalaikio materialiojo turto grupes tuomet, kai tik ji užbaigiama ir turtas yra parengtas jo numatytam
naudojimui.
19. Sudarydama finansinę atskaitomybę direkcija nustato ar yra turto nuvertėjimo požymių,
kurie rodo, kad turto nuvertėjimas gali būti reikšmingas. Jei tokių požymių yra, direkcija nustato turto
atsiperkamąją vertę bei palygina ją su turto balansine verte. Jei turto balansinė vertė yra reikšmingai
didesnė už turto atsiperkamąją vertę, turto balansinė vertė sumažinama iki atsiperkamosios vertės.
20. Atsargos, žaliavos ir komplektavimo gaminiai apskaitomi įsigijimo savikaina pagal FIFO
metodą. Šių atsargų savikainą sudaro įsigijimo vertė, mokesčiai, kurių įmonė vėliau neatgauna.
Pastabos
Finansinės būklės ataskaita
Pastaba Nr. 1. Viso Direkcijos ilgalaikio turto likutis įsigijimo verte 2010 m. rugsėjo 30 d.
sudarė 911169 Lt., likutine verte 699775 Lt., tame skaičiuje ilgalaikio materialiojo turto nebaigtų
projektų likutis – 137347 Lt.
Pastaba Nr. 2. Atsargos. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus nesunaudoto įstaigos
veikloje 2010 m. rugsėjo 30 d. likutis - 66 Lt, t.y. nesunaudoto kuro likutis.
Pastaba Nr. 3. Per vienerius metus gautinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
per vienerius metus gautinas sumas sudaro:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Sukaupti atostoginiai ir soc. draudimo įmokos
Gautinos sumos už pavogtą turtą
IŠ VISO:

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena (Lt)
4062
4485
10939
19486

Pastaba Nr. 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.
2010 m. rugsėjo 30 d. Direkcijos banko sąskaitose buvo 6247,76 Lt., iš jų:
- sąskaitoje (LT86 7300 0101 0740 3989) likutis – 5900,00 Lt. Tai LR Aplinkos
ministerijos lėšos sumedėjusios augalijos šalinimui Mūšos tyrelio pelkės plynėse. Šias lėšas
planuojama panaudoti iki 2010 m. gruodžio mėn. 21 d.
- Direkcijos banko sąskaitoje (LT55 7300 0100 0249 8950) likutis – 347,76 Lt. Tai rėmėjų
lėšos Žagarės Vyšnių festivaliui organizuoti.
Pastaba Nr. 5. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20 VSAFAS „Finansavimo
sumos“ 4 priede pateiktą formą.
Pastaba Nr. 6. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
trumpalaikių įsipareigojimų sumos sudaro 38669 Lt. Tai tiekėjams mokėtinos sumos – 11616 Lt.,

iš jų 3116 Lt. valstybės biudžeto; mokėtinos sumos biudžetui – 212 Lt. (9% socialinio
draudimo įmokų); sukauptos mokėtinos sumos – 26841 Lt.
Pastaba Nr. 7. Sukauptos mokėtinos sumos:
il.

Sukauptos mokėtinos sumos

Suma (Lt)

Nr.
1.

Sukauptos atostoginių sąnaudos

2.

Sukauptos

valstybinio

socialinio

12141
draudimo

įmokų

3761

sąnaudos
3.

Turto vagystės sukauptos mokėtinos sumos į biudžetą

10939

IŠ VISO:

26841

Veiklos rezultatų ataskaita
Pastaba Nr. 8. Pagrindinės veiklos pajamos iš viso 393524 Lt.
Eil.

Pajamos

Suma (Lt)

Nr.
1.

Panaudotų fin sumų iš ES (viso):

69267

ilgalaikiam turtui

69267

atsargoms
kitoms išlaidoms

2.

3.

Panaudotų fin sumų iš VB (viso):

240202

ilgalaikiam turtui

18371

atsargoms

7803

kitoms išlaidoms

214028

Panaudotų fin sumų iš SB (viso):

18040

ilgalaikiam turtui

11040

atsargoms

4.

kitoms išlaidoms

7000

Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių (viso):

64425

ilgalaikiam turtui

5.

atsargoms

6100

kitoms išlaidoms

58325

Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas

1590

IŠ VISO:

393524

Pastaba Nr. 9. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos iš viso 202462 Lt.
Eil.
Nr.

Sąnaudos

Suma (Lt)

1.
1.1.

Darbo užmokesčio

150349

iš jų išeitinių išmokų

-

2.

Atostogų išmokų

4181

3.

Ligos pašalpų

155

4.

Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio

46241

5.

Socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų išmokų

1536

IŠ VISO:

202462

Pastaba Nr. 10. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio
komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 10108 Lt.:
Eil.

Sąnaudos

Suma (Lt)

Nr.
1.

Elektros energijos

2534

2.

Vandentiekio ir kanalizacijos

439

3.

Ryšių paslaugų

6000

4.

Atliekų tvarkymo

135

5.

Kitų komunalinių paslaugų

1000

IŠ VISO:

10108

Pastaba Nr. 11. Paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudos. Paprasto remonto ir
eksploatavimo sąnaudas sudaro 2623 Lt.:
Eil.

Sąnaudos

Suma (Lt)

Nr.
1.

Administracinio pastato apsauga ir priežiūra

2269

2.

Buh. apskaitos programos „Stekas“ palaikymas

354

IŠ VISO:

2623

Pastaba Nr. 12 Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas
sudaro 100600 Lt.
Eil.

Sąnaudos

Suma (Lt)

Nr.
1.

Banko paslaugos

315

2.

Žagarės Vyšnių festivalio organizavimo paslaugos

100285

IŠ VISO:

100600

Pastaba Nr. 13. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės
kitos veiklos sąnaudas sudarė 1920 Lt, tai LVPRA nario mokestis – 1800 Lt. Ir LVPRA
konferencijos mokestis – 120 Lt.

Direktorius

Mindaugas Balčiūnas

