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ataskaitinis

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATEzuALUSIS TURTAS
Patentai, licencij

Kitas nematerialusis turtas

MATERIALUSIS TURTAS

Pastatai ir statiniai

Kitas materialusis turtas

FINANSINIS TURTAS

Kitas hnansinis turtas
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J J
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J. Nebaietos \"ikdfii sutarrys
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I Pirkeiu isiskolinimas
z.

III.
I

Z. Terminuoti indeliai
Kitas trumoalaikis turtas

622r I 6050
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NUOSAVAS KAPITALAS TR ISIPAREIGOJIMAI
Pastabq

Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

Pradjgs
ataskaitin is

laikotarpis

C. NUOSAVAS KAPITALAS (3s78) 6144

I KAPITALAS 1 158 l 158

II PERKAINOJIMO REZERVAS

III KITI REZERVAI
IV. VEIKLOS REZULTATAS (4136" 4986

1 Ataskaitiniu metq veiklos rezultatas (9723) (s3 il
2. Ankstesniu metq veiklos rezultatas 498'l 10291

D. FINANSAVIMAS 6798 7t04

1 Dotaciia
Tiksliniai inaSai

326

2.1 Finansavimo sumos i5 valsfybes biudZeto 326

2.2. Kiti tiksliniai ina5ai
Nario mokesdiai
Kitas finansavimas 6798 6118

E. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI L2453 12861

I ILGALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI
I Finansines skolos

2. Kiti ilgalaikiai isipareigojimai
II TRUMPALAIKIAI I SIPAREIGQ4IvI4I t2453 r286r

I Ilealaikiu skolg einamqiq metU dalis 2949

2. Finansin€s skolos

J. Skolos tiekelams 12453 9912

G auti i5ankstiniai apmokei imai

5. Su darbo santykiais susiig isipareigojimai
b. Kiti trumpalaikiai isipareigojimai

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR

ISIPAREIGOJIMAI, IS VISO

15673 26109
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pareigq pavadinimas)

'an
tpilasas)/

Nijole Gerviene

(vardas ir pavarde)
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15375amos uZ suteikas paslaugas, parduotas prekes

Kitos finansavimo pajamos

Suteikq paslaugq, parduotq prekiq savikaina

Del ankstesniq laikotarpiq klaidq tais'

VEIKLOS REZULTATAS PRIES APM

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Direktore
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s.Juta Edita Kunickaite
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(vardas ir pavarde)



VsI PAZAISLIO KULTUROS IR TURIZMO CENTRAS

lm.kodas 300710505, T.Masiulio g. jl, Kaunas

Patvirtinta: 20

Protokolo Nr

(Tvirtinimo Lyma)

I. AISKINAMOJO naSTo BENDROJI DALIS

1. [registravimo data

Vie$oji lstaiga PAZAISLIO KULTUROS IR TURIZMO CENTRAS ( toliau [staiga ) buvo

iregistruota 2007m.balandi:io 24 d., imones kodas 300710505, rejestro Nr.106265 .

{staigos buveine: T.Masiulio g. 31, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Steigeja - Lietuvos Sv.Kazimiero sesenl kongregacija. Dalininkas Kauno miesto

savivaldybes administracij a.

2. Informacija apie [staigos filialus ir atstorybes

[staiga filialq ir atstovybiq neturi.

3. Informacija apie [staigos dukterines, asocijuotas ir pagal jungtinOs veiklos

(partnerystds) sutartis kontroliuojamas imones

[staiga dukteriniq, asocijuotq ir pagal jungtines veiklos ( partnerystes ) sutartis kontroliuojamq

imoniq neturi.

4. lstaigos veikla

Pagrindine [staigos veikla - istoriniq vietq ir pastatq bei pana5iq turistq lankomq vietq

eksploatavimas, veiklos kodas 9103.

Kita [staigos veikla - organizuoti ir igyvendinti PaZaislio kamalduliq vienuolyno atk[rim4 bei

renovavim4, pritaikant 5i objekt4 vie5iems turizmo poreikiams, teikti vie54sias paslaugas prie

vienuolyno, skatinti ir remti ivairias kult[rines programas.

5. Darbuotojq skaiiius

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje istaigoje dirba 4 darbuotojai.

6.Finansiniai metai

Ataskaitiniai finansiniai metai yra kalendoriniai metai : prasideda sausio 1d. ir baigiasi

gruodZio 3l d.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansin6 atskaitomyb6

{staiga apskait4 tvarko ir finansing atskaitomybg rengia pagal Siuos finansing atskaitomybg

reglamentuoj andius teises aktus:

- Verslo apskaitos standartus;

- LR buhalterines apskaitos istatym4;
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- Lietuvos Respublikos finansq ministro 20O4m.lapkridio 22d. isakymu Nr lK-372

patvirtintomis ,, Pelno nesiekiandiq ribotos civilines atsakomybds juridiniq asmenq buhalterines

apskaitos ir finansines atskaitomybes sudarymo ir pateikimo taisykemis"

2. [staigos apskaitos politika

2.l.Nematerialiojo turto apskaitos potitika

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios

formos, kuriuo iikio subjektas disponuoja ir kuri naudodamas tikisi gauti tiesiogines ir netiesiogines

ekonomines naudos. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas isigijimo (pasigaminimo)

savikaina.Nematerialiojo turto naudojimo i5laidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuri jos

buvo patirtos, sqnaudoms.

2.2. Ilgalaikio m aterialioj o tu rto ap skaitos p o litika

fstaigoje ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuris teikia ekonomines

naudos ilgiau nei vienerius rnetus ir kurio isigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne maZesnd uZ 300

Eur nusistat5rt4 minimali4 ilgalaikio materialiojo turto vertg.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

balanse rodomas balansine verte. Ilgalaikio turto nusiddvejimo normat),vai parenkami vadovaujantis

2001 12 20 LR pelno mokesdio istatymo Nr IX-675 1 priedeliu.

[staigoje taikomas tiesiogiai proporcingas ( tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimo

skaidiavimo metodas.

2.3. Finansinio turto apskaitos politika

Finansinis turtas i buhaltering apskait4 itraukiamas jo isigijimo savikaina, t. y. investuota

pinigq arba turtinio ina5o suma.

fsigytivertybiniai popieriai iapskait4 itraukiami jq isigijimo savikaina, kuri4 sudaro sumokdta

arba moketinauLvefibinius popierius suma ir kitos vertybiniq popieriq isigijimo iSlaidos.

2.4. Atsargq apskaitos politika

Atsargos - trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uZdirbti ar istaigos veiklos

tikslams igyvendinti per vienerius metus. Atsargos apskaitoje ivertinamos bei registruojamos isigijimo

savikaina, sudarant finansing atskaitomybg balanse jos rodomos isigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Neatlygintinai gautq atsargq isigijimo savikain4 sudaro paramos, dovanojimo sutartyje arba kitame

perdavimo dokumente nurodyta jq verte. Jeigu atsargq verte dokumente nenurodya, gautq atsargq

isigijimo savikain4 nustato istaiga, atsiZvelgdama i Siq atsargq tikr4j4 vertg.

2.5. Finansavimo apskaitos politika

fstaigos finansavimo budai gali biiti: dotacijos; tiksliniai ina5ai; nario mokesdiai; kiti bldai;

Dotacija itraukiama i apskait4 gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba isigijus jo i5 programai

skirtq pinigq. Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripaZistama panaudota, kai

neatlygintinai gautas ir isig,tas i5 tikslinio finansavimo le5q turtas nudevimas. Balanse rodoma

nepanaudota dotacijos dalis.

Tiksliniams ina5ams priskiriama i5 valstybes arba savivaldybds biudZetq, Europos S4iungos,

Lietuvos ir uZsienio paramos fondq, juridiniq ir fiziniq asmenq teikiama parama grieLtai apibreZtiems
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tikslams igyvendinti. Tiksliniai ina5ai apskaitoje registruojami po j,+ fakti5ko gavimo kaip gauti

tiksliniai ina5ai. Tiksliniai ina5ai pripaZistami panaudotais tiek, kiek patirtq s4naudq pripaiinta

kompensuotomis. Panaudojus tikslinir4 ina5q leias ilgalaikiam turtui fsigyti, keidiasi tik finansavimo

straipsnis: dideja dotacija, maleja tikslinis finansavimas. Parama, gauta nurodZius arba nenurodZius

jos tikslo, pripaZistama panaudota (s4naudos pripaZistamos kompensuotomis) t4 ataskaitini laikotarpi,

kuri sunaudojama. Paslaugomis arba savanoriq darbu gauta parama finansavimu nepripaZistama.

Sumos, kurias ukio subjektas turetq sumokdti, jei tas paslaugas pirktq, parodomos ai5kinamajame

ra5te.

2.6. Finansinig isipareigojimq apskaitos politika

[sipareigojimai gali atsirasti del sutardiq s4lygq arba kaip istatymq nustatyti reikalavimai.

Apskaitoje isipareigojimairegistruojami jq atsiradimo data ir ivertinami savikaina.

Ilgalaikiai isipareigojimai yra tie, kuriuos iikio subjektas turds ivykdyti per ilgesni nei vieneri

metai laikotarpi nuo balanso sudarymo datos. Trumpalaikiai isipareigojimai yra tie, kuriuos iikio

subjektas tures ivykdyti per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos. Trumpalaikiams

isipareigojimams taip pat priskiriama ilgalaikiq isiskolinimq ir isipareigojimq dalis, kuri tures bfiti

apmoketa (ivykdyta) per vienerius metus.

2.7.PajamU apskaitos politika

2.7.1. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos uL suteiktas paslaugas apskaitoje

pripaZistamos ir registruojamos tada, kai jos uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq gavim4. Pajamomis

laikoma ekonominds naudos padidejimas. Pajamomis nepripaZistamos trediqjq asmenq vardu surinktos

sumos, taip pat pridetines vertes mokestis.

Pajamos uZ suteiktas paslaugas ir parduotas prekes laikomos uZdirbtomis ir rodomos

finansineje atskaitomybeje, jeigu pardavejas perdav6 pirkejui vis4 su Siomis prekemis susijusi4 rizikq,

esam4 bei bDsim4 naud4 ir jau nebekontroliuoja Siq prekiq. Pinigai, gauti iS anksto apmokejus uZ

prekes (paslaugas), apskaitoje rodomi kaip [kio subjekto isipareigojimq pirkejams didejimas. Pajamos

Siuo atveju pripaZistamos tik pardavus prekes (suteikus paslaugas). Baudos ir delspinigiai ui.

mokejimo termino nesilaikym4 (q dydis ir gavimo tvarka turi biiti numatyti pirkimo-pardavimo

sutartyje) apskaitoje pripaZistami tuo metu, kai gaunamas apskaitos dokumentas arba kai jie

sumokami. Pajamos i5 mokymo veiklos, kulturiniq bei ivairiq kitq pana5aus pobudZio renginiq

pripaZistamos suteikus Sias paslaugas. I kitas pajamas iskaitomas ilgalaikio turto ir investicijq

perleidimo pelnas bei kt. netipines veiklos pajamos.

2.7.2.Finansavimo pajamos apskaitoje parodomos pagal gavimo Saltinius .

2.8. Sqnaudq apskaitos politika

S4naudos, patirtos uZdirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir

rodomos finansineje atskaitomybeje pagal kaupimo ir pajamq bei s4naudq palyginimo principus.

S4naudos apskaitoje pripaZistamos ivykdZius Sias s4lygas:

- s4naudomis gali b[ti pripaZinta i5laidq dalis, susijusi su parduotq prekiq (produkcijos)

pagaminimu arba paslaugq suteikimu;

3t7



- s4naudos turi bUti susijusios su tikio subjekto turto arba kitq juridiniq asmenq jam teikiamq

paslaugq naudojimu arba tikio subjekto isipareigojimq kitiems juridiniams asmenims didejimu, ir Sie

isipareigoj imai turi biiti patikimai ivertinti;

- jeigu pajamos, susijusios su tam tikn+ i5tekliq naudojimu, bus uZdirbamos per kelet4

b[simqiq ataskaitiniq laikotarpiq ir del to pajamq ir s4naudq rySys gali blti nustatytas tik apytiksliai,

apskaitoje naudojami netiesioginiai s4naudq pripaZinimo ir itraukimo I apskait4 bfidai (ilgalaikio turro

nus iddvej imas, amortizacij a);

Prie kitq s4naudq priskiriami: ilgalaikio turto ir investicijq perleidimo nuostoliai, valiutos

kurso neigiama itaka, ataskaitiniam laikotarpiui tenkandios moketi paliikanos, baudos, delspinigiai ir

s4naudos, nesusijusios su tipine iikio subjekto veikla.

Prie veiklos s4naudr4 priskiriamos pardavimo, darbuotojq darbo apmokejimo, ilgalaikio turto

nusidevejimo (amortizacijos), patalpq i5laikymo, patalpq nuomos, draudimo, mokesdiq (neatskaitomo

PVM ir kt., i5skyrus pelno mokesti), transporto ir rySiq, turto nura5ymo, abejotinq skolq, Zalos

atlyginimo ir kitos veiklos s4naudos. Prie veiklos s4naudq priskiriami ir praejusiq ataskaitiniq

laikotarpiq klaidq taisymo rezultatai, turejg itakos s4naudq dydZiui, kurie parodomi atskirame Veiklos

rezultatq ataskaitos straipsnyje. Prekemis ir paslaugomis suteikta labdara ir parama rodoma jq

savikaina.

TIT. AISKTNAMOJO NASTO PASTABOS

1. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS

fstaigoje per ataskaitini laikotarpi apskaitos politika keidiama nebuvo.

2. NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialaus turto [staiga neturi.

3. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas

3.1 Transporto priemones

3.2 Kitas materialusis turtas

3.2.1. Muziejaus ekspozicija

3.2.2. Kompiuteriai ir elektroninis kasos aparatas

3 .2.3 . Konferencine iranga

4. FINANSINIS TURTAS

Finansinio turto istaiga neturi.

5. ATSARGOS

5.1. Atsargas istaigoje sudaro kuras automobiliui, likudio suma 2 Eur .

5.2. I5ankstiniai apmokejimai - 3 Eur ( GPM permoka, susidariusi del apvalinimo )

7977 Eur, i5 jq :

7443 Eur

534 Eur

15 Eur

514 Eur.

5 Eur.
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Eil. Nr Skolingos imones pavadinimas Suma, Eur Pastabos

1 SIA Baltijas celojumu grupa 380

2 UAB ,,Baltis blues" 244

1J Kiti paslaugq gavejai 846

Viso: t470

7. PINIGAI

6. GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos- tai pirkejq skolos uZ ekskursijas ir edukacines programas.

l. KASA ir E,KA kasa 3314

2. Atsiskaitomoji s-ta (Eur ) ( bendroji ) 2907

VISO: 6221

8. NUOSAVAS KAPITALAS

8.1. 2OO7 -12 -31 VSI PaZaislio KTC istatinis kapitalas sudare 868,86 Eur. 2008 m. istatinis

kapitalas padidejo 289,62 Eur , kuriuos ine5e Kauno miesto Savivaldybes administracija , tapdama

PaZaislio kult[ros ir turizmo centro dalininke. Nuo 2008m. istatinis kapitalas nesikeite ir sudaro I158,48 Eur.

8.2. 2007-2016 m. pelnas, gautas i5 iikinds-komercinds veiklos, panaudotas tenkinant vie5uosius

interesus vykdomai veiklai finansuoti (muziejaus apsaugai, patalpq iSlaikymui ir edukacinems programoms

bei ekskursijoms po vienuolyn4 organizuoti.) Nepanaudoto ankstesniq metq pelno dalis 2016 m.gruodZio

3ld. buvo 4986 Eur. 2017 m. l-2 ketvirdio nuostolis 9723 hr gautas del PaZaislio vienuolyno lankyojq

srauto sezoni5kumo ( vienuolyno lankymas prasideda balandi ir tgsiasi iki spalio men.). Pirmajame pusmetyje

gautq pajamq neuZteko padengti visoms i5laidoms.

9.DOTACIJOS' SUBSIDIJOS, FTNANSAVIMAS

9.1. Finansavimas i5 struktEriniq ir kitq paramos fondg bei balstybds biudZeto ( Eur)

Finansavimo r[5is Likutis

laikotarpio

pradZioje

Gautos

paramos

SUMOS

Panaudotos

paramos

SUMOS

Gr4Zintos

nepanaud.

SUMOS

Likutis

laikotarpio

pabaigoje

Muziejaus projektas 321 32t 0

9.2. Finansavimas i5 kitq Saltiniq ( Eur)

Finansavimo rii5is Likutis laik.

pradZioje

Gautos paramos

SUMOS

Panaudotos

paramos sumos

Likutis laik.

pabaigoje

GPM 2% 1172 1 177

PaZaislio paramos fondas 43t7 4311

Kita parama 1294 15 1304

6783 l5 6798
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r0. ISTPARETGOJTMAI

10. 1. Ilgalaikiai isipareigoj imai

Ilgalaikiq isipareigojimq istaiga neturi.

10.2. Trumpalaikiai isipareigojimai

Skolos tiekejams

Eil.Nr Tiekejo pavadinimas Suma, Lt Pastabos

1 TEO LT AB 221

2 AB SEB lizingas 422

a
J Lietuvos Sv.Kazimiero sesery kongregacij a 9754

4 Kiti tiekejai 2056

VISO: t2453

Pradelstq isiskolinimq istaiga neturi.

10.3 . Su darbo santykiais susijg isipareigojimai

Su darbo santykiais susijusiq isipareigojimq nera.

11. PAJAMOS

2017 m.1-2 ketv. pajamos uZ suteiktas paslaugas - ekskursijas po vienuolyn4 ir edukacines

programas 15375 Eur.

12. FINANSAVIMO PAJAMOS

P er ataskaitini laikotarpi fi nansavimo paj amo s pagal vykdomas pro gramas

12.1. Finansavimo sumq i5 valstybes biudZeto panaudojimo pajamos 327 Eur

12.1.1. Muziejus (Pr2) 321Eur

12.1.3. Dalinis Kauno m. savivaldybes finansavimas ( Pr 3 ) 0 Eur

12.2. Kitos finansavimo pajamos 0 Eur

\/' 13. SANAUDOS

S4naudos istaigoje apskaitomos kaupimo principu. S4naudq paskirstymas atskleidZiamas

lenteleje:

Eil.Nr S4naudq straipsniai Suma ( Eur )

1 Suteiktu paslaugu, parduotu prekiu savikaina 0

2. Kitos s4naudos ( pallkanos) t6

3. Veiklos s4naudos 25388

3.1 l Darbuotoiu,iSlaikv,'mo*sk. ,,,r-, ,' :':;
t,tl!11 

;1;1;/t ilffi ';\tlf!,

3.1.1. Direktords darbo uimokestis ir su iuo susiiusios sqnaudos tt7)

3.1.2. Proiektu vadovo darbo uimokestis ir su iuo susiiusios sqn Jtt

3.1.3. Vvr.buhalteres darbo uimokestis ir su iuo susiiusios sqnaudos 3790

J.1.4. EdukatorOs -sides darbo uimokestis ir su tuo susiiusicts sgnaudos 3978

3. I .5. EdukatorOs darbo uZmokestis ir su tuo susiiusios sqnaudos 854

3.1.6. AdministratorOs-edukatords darbo uimokestis ir su tuo susiiusios sqnaudos 3827
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3.6. t. Kanc..orekiu. kooiiavimo. biuro inventoriaus ir io remonto ir kt. 78

3.6.2. Geriamas vanduo ir aparaty nuoma 187

3.6.3. Siuksliu iiveiimas 341

3.6.4. Muzieiaus ir sveiiu namo draudimas tlil
3.6.5 . Hisienos orekes ir inventorius muzieiaus patalpoms 80

3.6.6. Banko Daslaupos ir komisiniai 64

3.6.7. Kitos bendrosios ir administracinds sqnaudos l0t8
3.6.8. Reklamos sqnaudos ( Paiaislio iemelapi4 leidyba) 2231

3.6.9. E K4 aot arnav imas ir ekso lo atac ii a 37

14. SANDORIAI SU SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

14.1. Ataskaitiniais metais sandoriq su susijusiais asmenimis nebuvo.

14.2. Sandoriai su istaigos vadovais

Per metus priskaidiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:

Rodikliai Finansiniai metai Praej g finansiniai metai

Pagrindinis darbo uZmokestis 6352 t2285

ISeitines kompensacij os 0 0

Premijos 0 0

Kitos priskaidiuotos sumos, susijusios su

darbo santykiais

0 0

Vidutinis vadovq skaidius per metus 2 2

Direktore

Vyr.buhaltere

s.Juta Edita Kunickaite

Nijole Gerviene

111

3-.L'-. Nusid€vi.i imo ( mortizaciios') ,,1691:

3.3, Patalnu iliaiHmo JJJ

3.4; Ry.,Siu paSlauHos ( telefonas" faksas. intedeta$ ii.rkurieriu paslaueos) 782
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3.6. Krlos vdkl o*smaudos;,*k,


