ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 m. gegužės 10 d. Nr. 1
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 direkcijos 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.

Taikomi šie ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai:

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija
Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*
Kitas nematerialusis turtas
Prestižas
MATERIALUSIS TURTAS
Pastatai
Kapitaliniai mūriniai monolitiniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio,
gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai);
Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, lengvų šlako blokų, perdengimai ir
denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)
Tašytų rąstų pastatai
Surenkamieji, išardomieji, moliniai, karkasiniai ir kiti pastatai
Infrastruktūros statiniai
Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens
Metaliniai
Mediniai
Aikštelės, takai, laiptai, apžvalgos bokšteliai, amfiteatras ir kt.

Ilgalaikio turto
naudingo
tarnavimo laikas
(metais)

2
3
3
10

110
75
40
10
60
30
15

15

Mediniai, metaliniai tiltai ir lieptai su medinėmis atramomis
Tvora iš lauko akmenų, akmens grindinys
Teatrų scenos, estrados, supynės, pavėsinės, šokių aikštelės ir kt.
Skulptūros, paminklai, informaciniai stendai ir kt.
Mašinos ir įrenginiai
Gamybos mašinos ir įrenginiai

15
10
8
5

Apsaugos įranga
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir
įranga
Kitos mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

5
3
5

5

5
7
5
5

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.
21. Finansinis turtas apima gautinas sumas, pinigus ir pinigų ekvivalentus. Finansinis turtas
apskaitoje registruojamas tada, kai direkcija gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti
pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį. Jei
tikėtina, kad direkcija negalės atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis. Pinigai ir pinigų
ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina.
22. 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.
23. Atidėjimai 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.
24. 2010 metais direkcija pakeitė ilgalaikio turto (IT) apskaitos politiką. Kai kuriems IT
vienetams tarnavimo laikas keitėsi, todėl per 2010 m. sausio mėn. buvo koreguojamas IT
nusidėvėjimas. Kur reikalinga, praėjusių finansinių metų skaičiai buvo pakoreguoti, kad atitiktų
ataskaitinių finansinių metų finansinės atskaitomybės pateikimo pasikeitimus.
25. Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo iš dalies
paveikė direkcijos finansinės būklės ataskaitoje pateikiamą informaciją perėjimo prie VSAFAS
dieną. Direkcija šią informaciją pateikia pagal 7 standarto 3 priedą
PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS POLITIKOS PRIE VSAFAS TAIKYMO POVEIKIS
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PRADINĖJE FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOJE PAGAL VSAFAS RODOMAI
INFORMACIJAI

Eil. Nr.
A.
1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

Aktyvų suma išlaidų sąmatų vykdymo balanse paskutinę dieną iki
perėjimo prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą
apskaitos politiką
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Sukauptos nematerialiojo turto amortizacijos sumos įkėlimas (-)
Nematerialiojo turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
Anksčiau neregistruoto nematerialiojo turto registravimas apskaitoje
(+)
Anksčiau registruoto nematerialiojo turto nurašymas iš apskaitos (-)
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Ilgalaikio materialiojo turto sukaupto nusidėvėjimo įkėlimas (-)
Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
Anksčiau neregistruoto ilgalaikio materialiojo turto registravimas
apskaitoje (+)
Anksčiau registruoto ilgalaikio materialiojo turto nurašymas (-)
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo
vertinimo tikrąja verte (+/-)
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl
biologinio turto iškėlimo (-)
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl turto,
kurį priimtas sprendimas parduoti, iškėlimo (-)
Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas
Nuosavybės metodo taikymo įtaka ilgalaikiam finansiniam turtui (+/-)

Suma
1031410,62
-133000,00
-133000,00

-133000,00
-31089,53
-157799,53

133000,00
-6290,00

Eil. Nr.

Suma
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
8.
8.1.
8.2.
9.
B.
C.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
D.

Ilgalaikio finansinio turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo
įvertinimo tikrąja verte (+/-)
Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo
įvertinimo amortizuota savikaina (+/-)
Anksčiau neregistruoto ilgalaikio finansinio turto registravimas
apskaitoje
Biologinio turto registravimas apskaitoje
Biologinio turto perkėlimas iš ilgalaikio materialiojo turto ir
trumpalaikio turto (+)
Biologinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl įvertinimo metodo
pasikeitimo (-)
Trumpalaikio turto iškėlimas (-)
Atsargų balansinės vertės pasikeitimas
Atsargų nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
Anksčiau neregistruotų atsargų registravimas apskaitoje (+)
Atsargų balansinės vertės pasikeitimas dėl turto, kurį priimtas sprendimas
parduoti, įkėlimo (+)
Anksčiau registruotų atsargų nurašymas iš apskaitos (-)
Išlaidų ir sąnaudų iškėlimas (-)
Gautinų sumų vertės pasikeitimas
Gautinų sumų nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)
Anksčiau neregistruotų gautinų sumų registravimas apskaitoje (+)
Kiti koregavimai
Turto suma pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS
Pasyvų suma išlaidų sąmatų vykdymo balanse paskutinę dieną iki perėjimo
prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą apskaitos politiką
Finansavimo sumų pasikeitimas
Finansavimo sumų, lygių nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio,
ilgalaikio finansinio turto balansinių verčių sumai, įkėlimas
Finansavimo sumų kitoms išlaidoms pasikeitimas (+/-)
Nematerialiojo turto amortizacijos iškėlimas (-)
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo iškėlimas (-)
Fondų iškėlimas (-)
Pardavimų ir paslaugų bei pajamų iškėlimas (-)
Įsipareigojimų vertės pasikeitimas
Atidėjinių suformavimas (+)
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų registravimas (+)
Anksčiau neregistruotų kitų įsipareigojimų registravimas apskaitoje (+)
Anksčiau registruotų įsipareigojimų vertės pasikeitimas (+/-)
Grynojo turto likučio registravimas
Nuosavybės metodo įtaka (+/-)
Kita (viršplaninės lėšos)
Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto suma pradinėje finansinės
būklės ataskaitoje pagal VSAFAS

-69320,56

18539,64
-4466,07
+23005,71
816540,17
1031410,62
-6290,00
-6290,00
-157799,53
-1770,00
-156029,53

16896,84

21362,91
-4466,07
-67677,76
-69320,56
1642,80
816540,17

Perkėlimo likučių metu iškeltas pavogtas ilgalaikis turtas 6290 Lt. Taip pat iš ilgalaikio
nematerialaus turto 133000 Lt infrastruktūrinių statinių projektai iškelti į ilgalaikio materialaus turto
eilutę „Nebaigta statyba“. Užregistruotos viršplaninės spec. programų lėšos 1642,80 Lt. Atiduotas
naudoti trumpalaikis turtas 69320,56 Lt. Iškeltos į užbalansinę anksčiau registruotos
administracinės baudos 4466,07 Lt.
Pastabos
26. Apskaitinių įverčių keitimo priežastys, pobūdis ir poveikis tarpinio ataskaitinio
laikotarpio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams neturėjo.

27. Ilgalaikio materialiojo turto verčių pagal grupes pokyčio nebuvo. Pateikiame 12 - ojo
VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede formą per tarpinį ataskaitinį laikotarpį. (1 lentelė).
28. Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20 – ojo VSAFAS 4 priede pateiktą formą ir 23
standarto 3,5 prieduose nustatytas formas.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės
biudžeto asignavimams priklausančią
finansavimo sumų, gautų / gautinų iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų, dalį):

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

304477

nepiniginiam turtui įsigyti

Gautos
finansavimo
sumos

Panaudota
savo veikloje

70586

80514

304477

kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų:

349150

nepiniginiam turtui įsigyti

349150

294549

9932
70586

70582
0

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

294545
4

8972

340178

8972

340178

kitoms išlaidoms kompensuoti

0

Iš kitų šaltinių:

101615

nepiniginiam turtui įsigyti

0

99742

kitoms išlaidoms kompensuoti

1873

Iš viso finansavimo sumų:

755242

70586

4212

97403

3680

96062

532

1341

93698

732130

29. Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos direkcijoje pirkėjų įsiskolinimas 2010 metų
pradžioje buvo 2580 litai. Balanso C.III.4. dalyje „Gautinos sumos už paslaugas“ praėjusio
laikotarpio pabaigoje atspindėtas įsiskolinimas su Kauno firma UAB „Apikas“. Minėtai firmai
paskelbtas bankrotas. Atsižvelgiant į teisminius procesus firmos likvidatorius įpareigotas
įsiskolinimą padengti. Šis įsiskolinimas dar neapmokėtas. 2010-03-31 dienai direkcija tiekėjams
liko skolinga 4609 litus, tai yra už a/m kurą 2303 Lt., rekreacinių objektų draudimą 714 Lt., kitas
paslaugas 1592 Lt.
30. Nebalansinėse sąskaitose atvaizduotas pagal nuomos, panaudos, pasaugos ar kitas
sutartis naudojamas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas.
PRIDEDAMA: Aiškinamojo rašto 1 lentelė, 5 priedai, (viso 10 lapų).

Direktorius

Mindaugas Balčiūnas

