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Finansinių ataskaitų forma
Žagarės regioninio parko direkcija (toliau ŽRPD)vadovaujasi patvirtintais VSAFAS, Patvirtintu ŽRPD privalomuoju sąskaitos
planu ir Apskaitos vadovu. ŽRPD vykdo veiklą numatytą direkcijos nuostatuose. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas
vadovaujantis VSAFAS reikalavimais ir direkcijos numatyta veikla. ŽRPD sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami kaupiamuoju principu.
Direkcijoje registruojamas visas, įvairiais būdais gautas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai,
pajamos ir sąnaudos.
Finansinių ataskaitų valiuta
Finansų ataskaitų rinkinyje sumos pateikiamos nacionaline valiuta, litais (Lt).
Nematerialusis turtas
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Ilgalaikis nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui
nustatytus kriterijus. Jis yra registruojamas įsigijimo savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos suma, ir yra amortizuojamas
per nustatytą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą tarnavimo laiką, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nematerialiojo
turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką.
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Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir
VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas (pastatai, statiniai,
įrengimai, transporto priemonės, baldai, kompiuterinė ir biuro įranga) apskaitomas įsigijimo savikaina, sumažinta sukaupto
nusidėvėjimo suma. Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą
(tiesinį) metodą bei atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio turto amortizacijos normatyvus. Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo
kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. Ilgalaikiam turtui nustatyta likvidacinė vertė 0. Taikomi ilgalaikio
materialiojo
turto amortizacijos normatyvai.
Biologinis
turtas
ŽRPD biologinio turto neturi.
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje
registruojami tada, kai direkcija prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas vertinami
įsigijimo savikaina.
Atsargos
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargos, žaliavos ir komplektavimo gaminiai apskaitomi
pagal FIFO metodą. Šių atsargų savikainą sudaro įsigijimo vertė, mokesčiai, kurių įmonė vėliau neatgauna. Prie atsargų
priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Atsargos
finansinės būklės ataskaitoje suskirstytos į medžiagas ir ūkinį inventorių. Atsargose likutis 36,86 Lt. ( Diz kuro likutis, kuris
nesunaudotas veikloje). Atsargų apskaitoje sumų detalizavimas pateikiamas pagal 8-ojo VSAFAS priedą.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės biudžeto, Europos sąjungos, Lietuvos užsienio paramos fondų gauti arba gautini
pinigai arba kitas turtas, skirti Direkcijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms
programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Direkcijos gautus arba gautinus pinigus, kitą turtą pavedimam vykdyti,
kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis
pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kurios padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Atidėjiniai
Atidėjiniai pripažįstami įsipareigojimuose tuomet, kai direkcija turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį
lėmė praeities veiksmai, taip pat yra tikėtina, kad teisiniam įsipareigojimui ar neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti reikės
naudoti turimą turtą, bei kai įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta.
Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
ŽRPD panaudos pagrindais turi šį ilgalaikį materialujį turtą:
1. Kiti pastatai 74600 Lt. (iš Joniškio rajono savivaldybės iki 2028.05.05).
2. Žemė 19543 Lt. (iš Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM iki 2036.03.23).
Segmentai
Direkcijos finansinėse ataskaitose pateikiama informacija „Aplinkos apsauga“ stulpelyje. Direkcija turto, įsipareigojimų ir
finansavimo sumų apskaitą pagal segmentus rodo savo pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas tinkamai priskirdama prie
veiklos segmentų. Kai turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų priskyrimo prie konkretaus segmento
pagrindas yra neaiškus, šios sumos ataskaitose priskiriamos prie „Aplinkos apsauga“ didžiausią Direkcijos veiklos dalį
apimančio segmento. Prie tam tikro segmento priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos (įskaitant praėjusių
laikotarpių klaidų taisymą ir apskaitos politikos keitimo įtaką), turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai.
Detalesnė ir
informacija
25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.
Mokesčių
socialinių pateikiama
įmokų pajamos
Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų ŽRPD negavo.
Kitos pajamos
Direkcijos kitas pagrindines veiklos pajamas nustato 10-asis VSAFAS „Kitos pajamos“. Pagrindinės veiklos kitas pajamas
sudaro gautos lėšos už suteiktas paslaugas (ekskursijos, edukacinės programos, leidiniai, laikinas apgyvendinimas ir t.t.).
Informacija apie pagrindines veiklos pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“.
Sąnaudos
Veiklos sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos
su jomis susijusios pajamos. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo ir bendrąsias.
Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
ŽRPD Valstybės skolų ir kitų skolinimosi išlaidų neturi.
Operacijos užsienio valiuta
2014 m. direkcija gavo finansavimą iš ES eurais. Pagal tos dienos kursą iškonvertavus buvo už paslaugas apmokėta litais.
Straipsnių tarpusavio užskaitos
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Tarpusavio užskaitos direkcijoje negalimos.
Kiti apskaitos principai
Kiekvienam straipsniui taikytas konkretus apskaitos principas.
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Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.
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