PATVIRTINTA
2019 m. kovo 28 d.
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-72
VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
Bendroji dalis
VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras (toliau –Įstaiga) įsteigtas 2003 m.
lapkričio 7 d. Teisinė forma-viešoji įstaiga, t. y. pelno nesiekianti organizacija. Jos steigėjai buvo
LR Ūkio ministerija ir Kelmės rajono savivaldybės Taryba. Nuo 2010 m. lapkričio mėnesio 10 d.
Įstaigos vienintelis dalininkas yra Kelmės rajono savivaldybė. Viešosios įstaigos valdymo organai
yra visuotinis dalininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas - direktorius. Veiklos pobūdis konsultacinė verslo ir valdymo veikla. Įstaigos buveinė yra adresu Kelmė, Birutės gatvė 4.
Įstaigos įstatų pakeitimai buvo registruoti 4 kartus: 2004-09-03 ryšium su LR viešųjų
įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-1977, 2004-12-20 vienam iš dalininkų Kelmės rajono
savivaldybės Tarybai nutarus praplėsti veiklos rūšis turizmo funkcijų vykdymu, 2007-09-10
papildžius skyrių dėl visuotinio dalininkų susirinkimo priimamų sprendimų ir 2017-11-03 kadangi
keitėsi LR viešųjų įstaigų įstatymo nuostatos.
Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia - sausio 1 d., pabaiga gruodžio 31 d.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Įstaigos finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės
ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu.
VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras 2018 m. vykdė savo įstatuose numatytas
funkcijas: teikė nemokamas viešąsias paslaugas verslui ir užsiėmė komercine veikla; nemokamai
teikė konsultacijas su VšĮ „Versli Lietuva“ 2016-02-08 pasirašytą sutartį, pagal priemonę „Verslo
konsultantas LT“ konsultavo iki 1 metų veikiančias įmones verslo pradžios ir plėtros temomis;
ruošė paraiškas verslo projektams; rengė įmonių steigimo ir pertvarkymo dokumentus. Taip pat
Įstaiga vykdė Kelmės rajono savivaldybės SVV rėmimo fondo finansuojamas programas.
Įstaigoje 2017-11-28 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-390 patvirtinti
4 etatai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje dirbo trys etatiniai darbuotojai: direktorė, vyr.
finansininkė-konsultantė ir turizmo ir verslo konsultantė.
Apskaitos politika
VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro apskaitos politika ataskaitiniu
laikotarpiu nebuvo keista.
Aiškinamojo rašto pastabos
1. Ilgalaikio turto būklė
Straipsniai
Likutinė vertė 2018-01-01
Turto įsigijimas

Nematerialusis turtas
0
-

Materialusis turtas
28 285
520
1

Turto nurašymas
Nusidėvėjimas (amortizacija)
Likutinė vertė 2018-12-31

0
0

139
27 466

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 27 466 Eur. Per
ataskaitinį laikotarpį Įstaiga iš savo uždirbtų lėšų įsigijo didesnio ryškumo projektorių PJ2, kurio
vertė 520,30 Eur, inventorinis Nr. VIC26.
2. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Atsargos arba prekės pardavimui sudaro 444 Eur, išankstiniai apmokėjimai – 919 Eur.
3. Per vienerius metus gautinos sumos
Pirkėjų įsiskolinimas yra 2 953 Eur. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu
ataskaitiniu laikotarpiu pirkėjų įsiskolinimas padidėjo 457 eurais.
4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Įstaiga 2018 m. gruodžio 31 d. bankų sąskaitose turėjo 50 323 eurus, kasoje 8 eurus.
5. Kapitalas
Dalininkų kapitalas 2018-12-31 sudarė 62 843 eurus, visas kapitalas priklauso Kelmės
rajono savivaldybei.
6. Veiklos rezultatas
Viešoji įstaiga 2018 m. gavo 212 Eur pelno. Ankstesnių ataskaitinių laikotarpių veiklos
rezultatas buvo 2 029 Eur pelno, dabartinis bendras Įstaigos veiklos rezultatas 2 241 Eur pelno.
7. Finansavimas
VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro 2018 m. funkcijų vykdymui
finansavimas iš sekančių šaltinių:
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5

6

Finansavimo šaltinio pavadinimas
Kelmės r. sav. Ūkio išlaidoms
Kelmės r. sav. neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa
Dotacija iš ES SF projekto
Dotacija iš S projekto
Kelmės r. sav. ir ES fondo agentūros 2018-05-17 Nr. 10.1.3-ESFA-R920-61-0004, pasirašytą sutartį „Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamo projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje“
Pajamos už Centro suteiktas paslaugas
Iš viso:

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro 2018 m. funkcijų vykdymui
sekančių šaltinių:

Suma, Eur
40 000
1 000
81
268
817

15 200
57 366
finansavimas iš

2

Dotaciją iš ES SF projekto „Kelmės TVIC viešųjų paslaugų verslui plėtra“ sudaro 374 Eur,
iš projekto lėšų įsigytos kompiuterinės įrangos, baldų ir programinės įrangos nenudėvėta vertė, per
metus nudėvėta 81 Eur, likutis 293 Eur. Dotaciją iš S projekto „Priemonės Kelmės TVIC turizmo
funkcijos vykdyti“ sudaro 1 792 Eur, iš projekto lėšų įsigytos fotoaparato, renginiams skirtų lauko
palapinių nenudėvėta vertė, per metus nudėvėta 268 Eur, likutis 1 524 Eur.
8. Trumpalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai yra šie: 776 Eur skolos tiekėjams, tai sąskaitos už elektros
energiją, šildymą, ryšio paslaugas; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 5 753 Eur, tai atostogų
kaupiniai. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu skolos tiekėjams
padidėjo 559 eurais, atostogų kaupiniai padidėjo 1 190 eurais.
9. Pajamos
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Pajamos už suteiktas paslaugas

Suma, Eur

Nuoma

5 104

Biuro paslaugos
Konsultacijos
Mokymai
Turizmo paslaugos
Kitos paslaugos
Kitos pajamos
Iš viso:

29
6 429
700
135
2 709
94
15 200

10. Sąnaudos.
2018 m. Centro sąnaudos sudaro 42 501 eurų. Veiklos sąnaudos 56 821eurų, iš jų darbo
užmokesčio sąnaudas sudaro 48 944 eurų. Įstaigos valdymo išlaidoms priskirtos išlaidos yra Centro
vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis: sąnaudos valdymo išlaidoms (įskaitant mokesčius)
sudaro 22 103 eurų. Direktorei Vilijai Virbickei per laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31
buvo priskaičiuota 16 964 eurų darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius, išmokėta – 13 009 eurų,
išmokėta dienpinigių – 485 eurų. Pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir Europos
socialinio fondo agentūros 2018 m. gegužės 17 d. Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-61-0004, pasirašytą
sutartį „Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Paslaugų ir
asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje“, 2018 m. lapkričio 28 d.
pasirašyta jungtinės veiklos sutartis ir papildomas susitarimas įgyvendinant bendrą projektą tarp
Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro.
Remiantis pasirašyta sutartimi, projekto veiklų įgyvendinimui pasirašytas papildomo darbo
susitarimas, veiklas įgyvendina direktorė. Veiklų įgyvendinimo laikotarpiu nuo 2018-12-03 iki
2018-12-31 buvo priskaičiuota 623 eurų darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius, išmokėta – 473
eurų. Kitos išmokos direktorei išmokėtos nebuvo.

Direktorė

Vilija Virbickė
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