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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS
ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2021 m.

d. Nr. TS
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu ir 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr.
135 patvirtinto Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų
grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 4 ir 18 punktais, Kazlų Rūdos savivaldybės
tarybos 2016-03-16 sprendimu Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
veiklos reglamento 191 punktu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Kazlų Rūdos sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Patvirtinti Kazlų Rūdos sporto centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

PRITARTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2021 m.
d. sprendimu Nr.
TSKAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Sporto centro misija – sudaryti sąlygas neformaliajam vaikų ir suaugusių sportinės krypties
švietimui, formuoti savivaldybės gyventojų aktyvaus gyvenimo būdo įpročius, būti atvira ir lanksti
savivaldybės bendruomenės reikmėms formuojant sporto, rekreacijos tradicijas savivaldybėje,
plėtojant draugiškus santykius su aplinkinių savivaldybių, visos Lietuvos sportininkais ir sporto
organizacijomis.
2020 metais Sporto centras susidūrė su iššūkiu – COVID-19 pandemijos padariniais įstaigos
veiklai. Dėl šalyje paskelbto pirmo (kovo–gegužės mėnesiai) ir antro (lapkričio–gruodžio mėnesiai)
karantinų ir jų metu įvestų veiklos apribojimų Kazlų Rūdos sporto centre neįvyko eilė reikšmingų
sporto renginių, nukentėjo neformaliojo švietimo vaikų ugdymo kokybė. Dėl apribojimų, taikytų
aktyvaus laisvalaikio sektoriuje, praėjusiais metais Kazlų Rūdos sporto centro virvių parke buvo
trumpesnis nei įprastai veiklos sezonas, didesnę metų dalį įstaiga negalėjo pilnai teikti savivaldybės
tarybos sprendimais patvirtintų paslaugų. Iš esmės Kazlų Rūdos sporto centras pilnu pajėgumu veiklą
galėjo vykdyti kiek daugiau nei pusę metų – sausio–vasario, birželio–spalio mėnesiais. Šis laikotarpis
buvo maksimaliai išnaudotas, pradedant vaikų sportiniu ugdymu, jų dalyvavimu varžybose, taip pat
įstaigai organizuojant sportinius renginius ir dalyvaujant projektinėje veikloje.
Kovo mėnesio antroje pusėje įsigaliojus karantinui, Kazlų Rūdos sporto centras perėjo prie
nuotolinio neformaliojo švietimo vaikų sportinio ugdymo. Siekiant užtikrinti įstaigos moksleivių
maksimalią ugdymo kokybę, su įstaigos bendruomene buvo sutarta sutartis – koreguojant kasmetinių
atostogų grafiką vietoje gegužės dirbti rugpjūčio mėnesį.
Kazlų Rūdos sporto centro praėjusiųjų metų pagrindinis strateginis tikslas – vaikų ir suaugusių
sportinio ugdymo plėtra ir kokybės gerinimas bei rekreacinių paslaugų tobulinimas.
Tikslui įgyvendinti buvo vykdomos šios programos:
1. Vaikų sportinio ugdymo plėtra ir kokybės gerinimas (tikslas – pagerinti sporto šakų
prieinamumą ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę).
Pasiekti rezultatai:
- Praėjusiais metais buvo pateiktas savivaldybės tarybai tvirtinti ir patvirtintas naujas asmenų
priėmimo į sporto centrą tvarkos aprašas, kuriame buvo siūloma sudaryti sąlygas sporto centro
treniruotes lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Priimto sprendimo pasekmės:
padaugėjo sporto centro treniruotes lankančių asmenų, pagerėjo sporto šakų, kultivuojamų sporto
centre prieinamumas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
- Kazlų Rūdos sporto centre buvo galima rinktis 10 sporto šakų/fizinio aktyvumo formų. Įvairaus
amžiaus moksleiviai dalyvavo treniruočių procese, kai kurių sporto šakų varžybose.
- Sporto centro iniciatyvos, susijusios su varžybų organizavimu: moksleiviams sudarytos sąlygos
dalyvauti stalo teniso turnyruose, organizuotos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų rudens
kroso varžybos, jėgos sportu besidomintys asmenys galėjo dalyvauti ištisus metus trunkančioje
akcijoje „Jėgos ištvermės trikovės Taurė“, vyko nuotolinės jėgos ištvermės daugiakovės varžybos,
taip pat organizuotas vaikų futbolo turnyras „Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti“.
- Kazlų Rūdos sporto centre 2020 metais buvo užtikrinta saugi ir palanki ugdymuisi aplinka,
neužfiksuota nei vieno patyčių ar smurto atvejo.
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- Pasiekimai: Sporto centro badmintonininkai „15-sios Lietuvos Taurės“ trijuose etapuose vienetų
ir dvejetų varžybose buvo prizininkų gretose. Sporto centro U-16 futbolo komanda buvo 2020 m.
Pietų Lietuvos salės futbolo pirmenybių vicečempionai ir 11x11 futbolo pirmenybių nugalėtojai. U10 komandos futbolininkai tapo nugalėtojais Pietų Lietuvos vaikų 7x7 futbolo pirmenybėse.
- Projektinė veikla: Kazlų Rūdos sporto centras per praėjusius metus įgyvendino/įgyvendina 4
projektus, kurie finansuojami rėmėjų, savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšomis. Sėkmingai
įgyvendintas „IKEA Industry Lietuva“ projektas „Sportinio inventoriaus ir aprangos įsigijimas sporto
šakoms, kultivuojamoms sporto centre“, taip pat vaikų vasaros stovykla „20 000 žingsnių kasdien“,
jaunųjų futbolininkų individualių įgūdžių tobulinimo stovykla. Dar praėjusiais metais gauta Sporto
rėmimo fondo parama projektui „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas neformaliajam sportiniam
ugdymui“, kurio devizas „Įkvėpti judėti“. Šio projekto dėka atnaujinamas sporto inventorius,
paliesiantis daugumą sporto centre kultivuojamų sporto šakų, kuriuo galės naudotis tiek moksleiviai,
tiek suaugę asmenys.
2. Suaugusiųjų poreikio sportuoti tenkinimas (tikslas - tobulinti suaugusiųjų sporto
renginių spektrą ir didinti sporto centro teikiamų paslaugų arsenalą, orientuojantis į įvairaus
amžiaus savivaldybės gyventojus).
Pasiekti rezultatai:
- Įsibėgėjo treniruoklių salės veikla. Per praėjusius metus bent mėnesio narystę buvo įsigiję apie
130 įvairaus amžiaus savivaldybės gyventojų.
- Sporto renginiai: praėjusių metų žiemą spėta pilnai įvykdyti Marijampolės apskrities futsal
pirmenybes, įvyko didesnė dalis Kazlų Rūdos savivaldybės 3x3 krepšinio pirmenybių, taip pat vyko
štangos spaudimo varžybos „Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui pažymėti“, stalo teniso turnyras
„Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti“, vykdyti sporto turnyrai kaimų vasaros
švenčių metu, organizuoti „Kazlų Rūdos šventės“ 3x3 krepšinio, 4x4 tinklinio ir 5x5 futbolo turnyrai,
taip pat stalo teniso turnyras „Sporto centro Taurei laimėti“. Jėgos sporto atstovams, suaugusiems
asmenims, taip pat sudarytos sąlygos dalyvauti akcijoje „Jėgos ištvermės trikovės Taurė“,
besitęsiančioje visus metus. Taip pat organizuotos nuotolinės jėgos ištvermės daugiakovės varžybos.
- Praėjusių metų vasarą sudaryta bendradarbiavimo sutartis su krepšinio klubu „Ataka“, kurios
esmė sudaryti sąlygas gabiausiems Kazlų Rūdos krepšininkams integruotis į komandą ir dalyvauti
aukštesnio lygio krepšinio varžybose. Komanda startavo RKL „B“ diviziono pirmenybėse.
- Kazlų Rūdos suaugusiųjų futbolo komanda „Šilas“ dalyvavo LFF II lygos Pietų zonos futbolo
pirmenybėse.
- Pasiekimai: suaugusiųjų futbolo komanda „Šilas“ tapo LFF II lygos Pietų zonos futbolo
pirmenybių nugalėtojais. Kazlų Rūdos suaugusiųjų krepšinio komanda „SC-Ataka“ RKL „B“
diviziono pirmenybėse reguliaraus sezono pirmoje pusėje buvo pirmoje vietoje.
3. Kazlų Rūdos sporto centro virvių parko teikiamų paslaugų paketo vystymas. (tikslas atnaujinti nusidėvėjusių virvių parko trasų fragmentus, kurti naujas pramogas lankytojams.)
Pasiekti rezultatai:
- Kazlų Rūdos sporto centro STIHL virvių parkas dėl COVID-19 pandemijos, su ja susijusio
karantino apribojimų veiklą pradėjo beveik dviem mėnesiais vėliau nei įprastai. Per praėjusių metų
sezoną jame apsilankė kiek daugiau nei trys tūkstančiai (3537) įvairaus amžiaus Kazlų Rūdos
savivaldybės lankytojų ir jos svečių.
- Prieš sezono pradžią atlikti būtini darbai tinkamam trasų eksploatavimui.
- Nuo praėjusių metų Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams, jos svečiams pasiūlyta nauja
paslauga – baidarių nuoma.
- Projektinė veikla: praėjusių metų pabaigoje parengta ir pateikta paraiška Sporto rėmimo fondui
finansavimui Kazlų Rūdos sporto centro virvių parko trasų rekonstrukcijai gauti.
Kazlų Rūdos sporto centro STIHL virvių parko lankytojų aktyvumas ir pasiskirstymas pagal
amžiaus grupes 2019 ir 2020 metais.
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1 paveikslas

STIHL virvių parko 2019 m. lankytojų
pasiskirstymas procentais
18%

1%

12%

2%

14%

53%
Dviračiai, stalo tenisas

Vaikai iki 7 m.

Nuo 7 iki 14 m.

Nuo 14 m.

Studentai

Suaugę

Pastaba: 2019 metais per sezoną iš viso apsilankė 4308 lankytojai.
2 paveikslas

STIHL virvių parko 2020 m. lankytojų
pasiskirstymas procentais
1% 1%
2%

11% 10%

12%

63%

Dviračiai, stalo tenisas
Nuo 14 m.
Baidarės

Vaikai iki 7 m.
Studentai

Nuo 7 iki 14 m.
Suaugę

Pastaba: 2020 metais per sezoną iš viso apsilankė 3537 lankytojai.
Kaip 2019-siais, taip ir 2020-siais metais didžiąją Kazlų Rūdos sporto centro STIHL virvių
parko lankytojų dalį sudarė 7–14 metų moksleiviai. Lyginant su 2019-siais, praėjusiais metais jų dalis
padidėjo 10 procentų. 2019 metais STIHL virvių parko sezonas truko šešis mėnesius, praėjusiais
metais – kiek daugiau nei keturis mėnesius. Per 2019-ųjų metų sezoną per mėnesį vidutiniškai įstaigos
STIHL virvių parko paslaugomis naudojosi apie 700 lankytojų, 2020-siais – apytikriai 800 lankytojų.
II. KITA INFORMACIJA
2019 metų lapkričio viduryje įveiklinta Kazlų Rūdos sporto centro treniruoklių salė iki
metų pabaigos sulaukė apie 100 įvairaus amžiaus savivaldybės lankytojų. Per 2020 metus jos
paslaugomis naudojosi dar apie 130 treniruoklių salės lankytojų. Iš viso per kiek daugiau nei metus
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trukusią veiklą Kazlų Rūdos sporto centro treniruoklių salėje bent mėnesio naryste naudojosi 230
savivaldybės gyventojų.

_____________________

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2021 m.
d. sprendimu
Nr.
KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO 2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis (1 priedas).
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis (2 priedas).
3. Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis (3 priedas).
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis (4 priedas).
5. Aiškinamasis raštas prie 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų (5 priedas).

–––––––––––––––––––––––––––

Kazlų Rūdos sporto centro
2020 metų finansinių
ataskaitų rinkinio
5 priedas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie 2020-12-31 finansinių ataskaitų rinkinio
I. BENDROJI DALIS
1. „Kazlų Rūdos sporto centras“ (toliau – Sporto centras) yra Kazlų Rūdos savivaldybės
biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.
2. Sporto centro steigėjas – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, kuri koordinuoja veiklą,
tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia nuostatus, priima sprendimą dėl buveinės adreso
pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. Buveinė - S. Daukanto
g. 18, Kazlų Rūda. Sporto centras įsteigtas 2000 m. gegužės 22 d., įstaigos kodas 188749388.
3. Kontroliuojantis subjektas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija. Svarbių
sąlygų, kurios paveiktų tolimesnę veiklą, nėra.
4. Sporto centro veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
Kultūros ir sporto tarnybų veiklos reguliavimas – 75.12.30
Sportinė veikla – 92.6
Sporto arenų ir stadionų veikla – 92.61
Kita sportinė veikla – 92.62
Sporto mokyklų ir klubų veikla – 92.7
Kitur niekur nepriskirta poilsio organizavimo veikla – 92.72
5. Sporto centro veiklos tikslas – įgyvendinti bendrą valstybės ir savivaldybės kūno
kultūros ir sporto plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas.
6. Sporto centras banke „Swedbank“ turi 6 atsiskaitomąsias sąskaitas: biudžeto
asignavimų – LT827300010002344622, paramos – LT827300010108877297, biudžetinių įstaigų
pajamų – LT067300010002344826, projektų – LT827300010123934704, mokinio krepšelio lėšų –
LT187300010135380207 ir specialiai švietimo mainų paramos fondo projektui atidaryta sąskaita –
LT827300010164695947.
7. Svarbių sąlygų, kurios paveiktų tolimesnę veiklą, nėra.
Sporto centras kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.
8. Sporto centro vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 24.
9. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų IV ketvirčio paskutinės
dienos duomenimis. Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinius.
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10. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos
piniginiais vienetais - eurais.
II. APSKAITOS POLITIKA
1. Sporto centro finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR buhalterinės
apskaitos įstatymais, VSAFAS, finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS keliamus reikalavimus.
2. Finansinė atskaitomybė parengta pagal paskutinės finansinių metų dienos duomenis,
vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, taikant pasirinktą apskaitos politiką, išreiškiant turtą,
ir įsipareigojimus pinigais – eurais. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu
Nr.564 „Dėl minimalaus ilgalaikio turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų Viešojo sektoriaus subjektams
patvirtinimo (Žin., 2009, Nr.72-2921) ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 25 d.
sprendimu Nr. TS 25-786 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) ekonominių normatyvų“, patvirtinti sporto centro ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) normatyvai. Pagal šiuos normatyvus, nematerialaus ir materialaus ilgalaikio turto
nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo 2010 m. sausio 1 d.
4. 2009 m. gruodžio 22 d., direktoriaus įsakymu Nr. 1.3-54, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 16 d. įsakymo Nr.IK-190 „Dėl finansų ministro 2008
m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. IK – 455 „Dėl privalomo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo (Žin.,
2008, Nr. 148-5952, 2009-06-23, Nr.74-3021), patvirtintas sporto centro sąskaitų planas, pagal kurį
tvarkoma buhalterinė apskaita, taikant finansinės atskaitomybės standartus.
5. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „FinISA“, ir darbo
užmokesčio programa „Finalga“ kurios yra pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS
reikalavimus.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
1) Lėšų šaltinį
2) Programą
3) Priemonę
4) Funkciją
5) Biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje.
Taikomi subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo,
palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principai.

3

NEMATERIALUSIS TURTAS
1.Nematerialus turtas yra pripažįstamas , jei jis atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą
sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
2.Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.
3.Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio,
kuriuo buvo patirtos, sąnaudomis, jei jos nepriskiriamos teikiamų paslaugų savikainai.
ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS
1. Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytu ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo
kriterijus. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis
materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai
ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
2. Ilgalaikis materialus turtas pagal pobūdį skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas
VSAFAS.
3. Įsigytas ilgalaikis materialus turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta
ilgalaikio materialiojo turto sporto centro tvarkos apraše.
4. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam
skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
5. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialus turtas ataskaitose rodomas įsigijimo
savikaina, atėmus nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
6. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai
proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus sporto
centro direktoriaus įsakymu.
7. Kai ilgalaikis materialus turtas nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto
nusidėvėjimo ir jei yra nuvertėjimo sumos nurašomos.
ATSARGOS
1. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
2. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina,
3. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti
ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė
apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
4. Atsargos nurašomos įsigijimo savikaina.
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GAUTINOS SUMOS
1. Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą
pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio
pripažinimo metu yra įvertintos įsigijimo savikaina.
FINANSAVIMO SUMOS
1. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo
sumos“ nustatytus kriterijus.
2. Finansavimo sumos – sporto centro iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto,
paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti sporto centro nuostatuose
nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.
3. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos: finansavimo sumos nepiniginiam
turtui įsigyti ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.
4. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos.
FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame
VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai,
neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“,
19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų planai“.
2. Sporto centro visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir
trumpalaikius.
3. Prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama:
3.1. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
3.2. ilgalaikiai atidėjiniai
3.3. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
4. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama:
4.1. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
4.2. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
4.3. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
4.4. mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus;
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4.5. mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;
4.6. mokėtinos socialinės išmokos;
4.7. grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos;
4.8. tiekėjams mokėtinos sumos;
4.9. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
4.10. sukauptos mokėtinos sumos;
4.11. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
5. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Paskesnio vertinimo metu finansiniai įsipareigojimai (išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su
rinkos kainomis) įvertinami:
5.1. susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;
5.2. iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;
5.3. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
5.4. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
ATIDĖJINIAI
1. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Sporto
centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybė, kad įsipareigojimą
reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti
patikimai įvertinta (pvz., jei iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad privalės sumokėti ieškovui
priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtinai sumokėti sumai).
2. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie
susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes.
PAJAMOS
1. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS
„Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS
„Finansavimo sumos“.
2. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos
tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant
visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokiai valstybės
funkcijai ir kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant
detalizavimo požymius arba sukuriant subsąskaitas.
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3. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Sporto
centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir
kai Sporto centras gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
4. Pajamomis laikoma Sporto centro gaunama ekonominė nauda. Sporto centro
pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Sporto centro
gaunama ekonominė nauda.
5. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar
parduodamos prekės, ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
SĄNAUDOS
1. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS
„Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos
principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.
2. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į
pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma
tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais
ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo
padarytos.
3. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.
Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros
mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant apskaičiuotų
palūkanų normą.

TURTO NUVERTĖJIMAS
1. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame
VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
2. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo
požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį nustatoma ar yra turto nuvertėjimo požymių.
Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, Sporto centras nustato turto atsiperkamąją vertę
ir palygina ją su turto balansine verte.
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3. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių
suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio
pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.
4. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama
turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto
vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas
registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne
verte nei turto balansinė vertė.
5. Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau
pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo
balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.
6. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,
perskaičiuojamos būsimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.
7. Turto nuvertėjimo apskaitos ypatumai aptariami Ilgalaikio materialiojo turto
apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše, Nematerialiojo turto apskaitos biudžetinėse
įstaigose tvarkos apraše, Atsargų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše ir Išankstinių
apmokėjimų bei gautinų sumų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše.

TARPUSAVIO UŽSKAITOS IR PALYGINAMIEJI SKAIČIAI
1. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir
sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent
tokios užskaitos (pvz., dėl draudžiamojo įvykio padarytų sąnaudų užskaita atliekama su gauta
draudimo išmoka).
2. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius
rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pokyčiai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS
1. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
2. Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių
laikotarpių finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų
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taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška
individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis klaidų vertinėmis
išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo
sumų ir (arba) pajamų vertės arba 0,0012 procento turto vertės.
3. Apskaitos klaidos (esminės ir neesminės) taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinėse ataskaitose. Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose rodoma taip:
4.1. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje,
kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos
eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
4.2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir
rodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos
klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija
pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija
pateikiama aiškinamajame rašte.
III. PASTABOS
Finansinės būklės ataskaitoje:
1. Dalyje A ilgalaikis turtas pagal jo grupes rodomas likutine verte.
2. 2020 metais Kazlų Rūdos sporto centras nematerialiojo turto neįsigijo.
Nematerialiojo turto (programinė įranga) likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 1 Eur.
3. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita aprašyta apskaitos politikoje, kuri ataskaitiniais
metais nebuvo keista
4. Kazlų Rūdos sporto centras ataskaitinį laikotarpį įsigijo ilgalaikio materialiojo turto,
kurio vertė yra 4800,00 Eur., o sukauptas nusidėvėjimas siekė 399,96 Eur. Transporto priemonių
nusidėvėjimas per 2020 metus yra lygus 1191,71 Eur., o jų likutinė vertė Eur ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje – 2108,07 Eur. Iš viso ilgalaikio materialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
yra 6509,11Eur. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 12-to VSAFAS 1 priede nustatytą formą.
5. Dalyje C Trumpalaikio turto (2 klasė) vertė 2020 m. gruodžio 31d. 63515,28 Eur:
Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 465,91 Eur (kuras 165,58 Eur,
apdovanojimai 222,12 Eur, ir kasetės spausdintuvams – 78,21 Eur). Per 2020 metus Kazlų Rūdos
sporto centras įsigijo atsargų už 29461,04 Eur. Nemokamai gautų atsargų vertė 308,57 Eur. 2020
metais sunaudotų atsargų vertė 29734,66 Eur. Atsargų likutis 2020 m. gruodžio 31d. lygus 192,29
Eur (kuras 127,29 Eur, apdovanojimai 65 Eur).
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6. Per vienus metus gautinos sumos – 42408,75 Eur. Iš pirkėjų gautinos sumos už
suteiktas paslaugas – 148,68 Eur. Iš savivaldybės biudžeto gautinos sumos lygios 422602,07 Eur, iš
kurių atostogų rezervas sudaro 14458,70 Eur, atidėjiniai – 2161,57 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos
– 25570,63 Eur. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 4381,85 Eur (pinigų likutis banko sąskaitose
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4381,85 Eur, iš kurių paramos lėšos sudaro 881,85 Eur, o projektų
lėšos – 3500,00 Eur).
Iš viso turtas 70024,39 Eur.
` 7. Dalyje D Finansavimo sumos (4 klasė) ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 8876,54
Eur. Finansavimų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 25492,76 Eur.
Finansavimo sumų likučio iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pradžioje nebuvo, per
2020 metus buvo gauta 44750,00 Eur, o panaudota 41250,00 Eur. Finansavimo sumų likutis iš
valstybės biudžeto 2020 m. gruodžio 31 d. buvo lygus 3500,00 Eur.
Finansavimo sumų likutis, gautų iš savivaldybės biudžeto, ataskaitinio laikotarpio pradžioje
buvo 8271,28 Eur. Per 2020 metus gauta 248383,94 Eur ir neatlygintinai gauto turto vertė – 308,57
Eur, panaudota – 235756,87 Eur. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis 2020 m.
gruodžio 31 d. yra lygus 21206,92 Eur. Šią sumą sudaro: finansavimo sumos nepiniginiam turtui
įsigyti iš savivaldybės biudžeto 11685,33 Eur ir kitoms išlaidoms – 9521,59 Eur.
Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 785,84 Eur.
8. Dalyje E Įsipareigojimai 6 klasė 18131,35 Eur.
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai: 2161,57 Eur.
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai: 2161,57 Eur.
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai: 15969,78 Eur.
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos: 67,76 Eur.
II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 15902,02 Eur.
9. Dalyje F Grynasis turtas 31 klasė – 26400,28 Eur ( 2020 metų perviršis – 11829,16 Eur,
ankstesnių metų perviršis 14571,12 Eur).
Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies 70024,39
Eur.
Veiklos rezultatų ataskaitoje:
10. Dalyje A Pagrindinės veiklos pajamos (7 klasė) 324998,24 Eur.
I. Finansavimo pajamos 288762,36 Eur:
I.1 Iš valstybės biudžeto – 39316,56 Eur;
I.2 Iš savivaldybės biudžeto – 242447,82 Eur;
I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 1935,00 Eur;

10

I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių – 5062,98 Eur.
III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 36235,88 Eur.
11. B. Pagrindinės veiklos sąnaudos: 313169,08 Eur:
I. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 241229,00 Eur;
II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 1591,67 Eur;
III. Komunalinių paslaugų ir ryšių 18261,10 Eur;
V. Transporto 2704,17 Eur;
VI. Kvalifikacijos kėlimas 200,00 Eur;
VIII. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 29734,66 Eur;
IX. Nuomos 996,00 Eur;
X. Kitų paslaugų 18452,48 Eur.
12. Pagal veiklos rezultatų ataskaitą C dalyje gaunasi pagrindinės veiklos perviršis 11829,16
Eur.
Bendras metinis veiklos perviršis 26400,28 Eur.
13. Pagal panaudos sutartis įstaigos veikloje naudojamos ilgalaikis materialus turtas:
Eil.
Nr.
1
2
3

Turto grupė

Suma, Eur

Kiti pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Iš viso:

200313,94
95450,97
53487,40
349252,31

14. Pagal panaudos sutartis įstaigos veikloje naudojamos atsargos:
Eil.
Nr.
1

Turto grupė

Suma, Eur

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Iš viso:

19184,04
19184,04

_________________________

Elektroninio dokumento nuorašas

Kazlų Rūdos sporto centro
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio
1 priedas
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kazlų Rūdos sporto centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įst. k. 188749388, Kazlų Rūda S. Daukanto g. 18
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-09 Nr. 5.4-1
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai

Eil. Nr.

A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV.
V.

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pastabos
Nr.

P01

P02

FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

6 509,11
1,00

3 300,78
1,00

1,00

1,00

6 508,11

3 299,78

2 108,07

3 299,78

4 400,04

P03

P04

P05

IŠ VISO TURTO:
D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
I.1
I.2
I.3

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena

P06

63 515,28
192,29

33 520,72
465,91

192,29

465,91

16 532,39
42 408,75

1 763,97
30 685,58

148,68
42 260,07

147,29
24 967,03
5 571,26

4 381,85

605,26

70 024,39

36 821,50

25 492,76
3500,00
21 206,92

8 876,54

785,84
18 131,35
2 161,57

605,26
13 373,84
0,00

2 161,57

8 271,28

Eil. Nr.

II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F.
I.
II.
II.1
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

Pastabos
Nr.

Straipsniai

Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
________________________________________________________
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

P07

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

15 969,78

13 373,84

0,00

0,00

67,76

P11

15 902,02

13 373,84

26 400,28

14 571,12

0,00

0,00

26 400,28
11 829,16
14 571,12

14 571,12
10 042,69
4 528,43

70 024,39

36 821,50

________________
(parašas)

Giedrius Gorianovas
________________
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Ramunė Vygantienė
(vardas ir pavardė)
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-09 Nr. 5.4-2
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų
Eil. Nr.

Straipsniai

A.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
III.
III.1.
III.2.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
C.
D.
I.
II.
III.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

E.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS
KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

324998,24 290605,86
288762,36 255082,62
39316,56 33217,99
242447,82 216957,59
1935,00
2505,49
5062,98
2401,55
P08

P10
P12

P11

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

36235,88
36235,88

35523,24
35523,24

313169,08 286101,75
241229,00 226182,03
1591,67
1100,04
18261,10 19202,73
45,00
2704,17
4286,66
200,00
310,00
29734,66

19380,33

996,00

996,00

18452,48
11829,16
0,00

14271,29
327,67
4504,11
0,00

11829,16

4504,11

11829,16

4504,11

Direktoriaus pavaduotojas laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-09 Nr. 5.4-3
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų
Eil.
Nr.
1
A.
I.
I.1.
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.2.
1.3.
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.
II.
II.1
II.2
II.3.
II.4
II.5
II.6
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8
III.9
III.10
III.11
III.12
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
C.
I.

Straipsniai

Ataskaitinis laikotarpis
Pastabos
Tiesioginiai
Nr.
Netiesioginiai
Iš viso
pinigų
pinigų srautai
srautai
3
4
5
6

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ
SRAUTAI
Įplaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir
atsargoms:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų
Iš kitų šaltinių
Iš mokesčių
Iš socialinių įmokų
Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
Gautos palūkanos
Kitos įplaukos
Pervestos lėšos
Į valstybės biudžetą
Į savivaldybių biudžetus
ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms
organizacijoms
Į kitus išteklių fondus
Viešojo sektoriaus subjektams
Kitiems subjektams
Išmokos
P09
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ
SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
biologinio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuotųjų indėlių (padidėjimas)
sumažėjimas
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ
SRAUTAI
Įplaukos iš gautų paskolų

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Tiesioginiai
Netiesioginiai
pinigų
pinigų srautai
srautai
7
8

Iš viso
9

3 776,59

3 776,59

153,60

153,60

353 545,10

353 545,10

322 445,13

322 445,13

292 242,50

292 242,50

255 843,64

255 843,64

38 750,00
240 283,94

38 750,00
240 283,94

32 600,00
218 002,66

32 600,00
218 002,66

1 935,00

1 935,00

2 812,50

2 812,50

11 273,56

11 273,56

2 428,48

2 428,48

36 294,79
23 718,62

36 294,79
23 718,62

35 745,30
30 856,19

35 745,30
30 856,19

1 289,19
-36 294,79

1 289,19
-36 294,79

-35 745,30

-35 745,30

-36 294,79

-36 294,79

-35 745,30

-35 745,30

-1,86

-1,86

-313 471,86
-229 423,71
-21 500,00

-313 471,86
-229 423,71
-21 500,00

-4 218,81
-200,00

-4 218,81
-200,00

-286 546,23
-228 158,79
-19 900,00
-45,00
-6 079,07
-310,00

-286 546,23
-228 158,79
-19 900,00
-45,00
-6 079,07
-310,00

-29 059,84

-29 059,84

-19 489,89

-19 489,89

-1 000,00
-28 069,50

-1 000,00
-28 069,50

-1 000,00
-11 076,51

-1 000,00
-11 076,51

-486,97

-486,97

-8 100,00

-8 100,00

-8 100,00

-8 100,00

8 100,00

8 100,00

II.
III.
IV.
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
V.

Gautų paskolų grąžinimas
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
apmokėjimas
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų
Iš kitų šaltinių

8 100,00

8 100,00

3 776,59

3 776,59

153,60

153,60

605,26

605,26

451,66

451,66

4 381,85

4 381,85

605,26

605,26

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI. Gauti dividendai
VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO
D. ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas
(sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
P05
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus
funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Giedrius Gorianovas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Ramunė Vygantienė
(vardas ir pavardė)
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(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
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(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2020 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-09 Nr. 5.4-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Eil
.
Nr.

Straipsniai

1
2
1. Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.

Pastabos
Nr.

Dalininkų
kapitalas

4

3

Tikrosios vertės
Kiti rezervai
rezervas

5

6

Nuosavybės
metodo įtaka

Sukauptas perviršis ar
deficitas prieš nuosavybės
metodo įtaką

Iš viso

7

8
10 067,01

9
10 067,01

Mažumos
dalis

10

2.

Perimto ilgalaikio turto iš kito
viešojo sektoriaus subjekto įtaka

x

x

x

3.

Perduoto arba parduoto ilgalaikio
turto kitam subjektui įtaka

x

x

x

Kitos rezervų padidėjimo
(sumažėjimo) sumos
5. Kiti sudaryti rezervai

x

4.

x
x

6. Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo
7.
padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
8.
perviršis ar deficitas
9. Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.

x

Perimto ilgalaikio turto iš kito
10.
viešojo sektoriaus subjekto įtaka
11.

Perduoto arba parduoto ilgalaikio
turto kitam subjektui įtaka

Kitos rezervų padidėjimo
(sumažėjimo) sumos
13. Kiti sudaryti rezervai

x

x

x

x

x

x
x

x
x

4 504,11

4 504,11

14 571,12

14 571,12

x

x

x

x

x

x
x

14. Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo
15.
padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
16.
perviršis ar deficitas

x

x

x

12.

17. Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.

x
x

x

x
x
x

x

x

x

P11

x

x

x
x

x
x

11 829,16

11 829,16

26 400,28

26 400,28

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
Direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis
direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma
pagal teisės aktus)

__________________
(parašas)

Giedrius Gorianovas
(vardas ir pavardė)
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(parašas)

Ramunė Vygantienė
(vardas ir pavardė)
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2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403527
D/L: --

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ
Eil.
Nr.

Atidėjinių panaudojimo laikas

Įsigijimo savikaina
(nediskontuota)

Diskontuota vertė

2

3

4

1
1
1.1
1.2
2
3

Per vienus metus
Trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis
Nuo vienų iki penkerių metų
Po penkerių metų

4

Atidėjinių suma, iš viso

2.161,57

2.161,57

2.161,57

2.161,57

1
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P15

Atidėjiniai
ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil.
Nr.
1

Atidėjinių paskirtis

2
Kompensacijos darbuotojams
Žalos atlyginimas
Aplinkos tvarkymas
Turto likvidavimas
Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
Garantijų įsipareigojimai
Baudos
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti
9
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti
10
Santaupoms atkurti
11
Kita*
12
Iš viso atidėjinių
* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Atidėjinių vertė
ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Atidėjinių vertės
padidėjimas, išskyrus
padidėjimą dėl
diskontavimo

Atidėjinių vertės
pasikeitimas dėl
diskontavimo

Panaudota atidėjinių
suma

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8

2.161,57
2.161,57

1
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Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Atidėjiniai

Atidėjinių paskirtis
2
Kompensacijos darbuotojams
Žalos atlyginimas
Aplinkos tvarkymas
Turto likvidavimas
Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
Garantijų įsipareigojimai
Baudos
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti
Santaupoms atkurti
Kita*
Iš viso atidėjinių

Panaikinta atidėjinių
suma

Kiti pokyčiai

Atidėjinių vertė
ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

7

8

9

2.161,57
2.161,57

2
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ID: -2147403527
D/L: -P8

Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys

Eil. Nr.

1

Straipsniai*

Strateginės ir
Medžiagos, žaliavos ir
neliečiamosios atsargos ūkinis inventorius

2
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Įsigyto turto įsigijimo savikaina
Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį
(3.1+3.2+3.3+3.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Pergrupavimai (+/-)
Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(1+2-3+/-4+5)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų),
11
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas
(11.1+11.2+11.3+11.4)
11.1
Parduota
11.2
Perleista (paskirstyta)
11.2
Sunaudota veikloje
11.3
Kiti nurašymai
12
Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13
Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
14
(7+8-9-10-11+/-12+13)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
15
(6-14)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
16
(1-7)
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6
7
8
9
10

3

4

Pagaminta produkcija ir atsargos,
skirtos parduoti

Nebaigtos vykdyti
sutartys

Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos
parduoti

Ilgalaikis materialusis
ir biologinis turtas,
skirtas parduoti

Iš viso

Nebaigta gaminti
produkcija
5

6

7

8

9

10

465,91
29.461,04
29.152,47
308,57
-29.734,66

465,91
29.461,04
29.152,47
308,57
-29.734,66

-29.734,66

-29.734,66

192,29

192,29

192,29

192,29

465,91

465,91

1
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Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos
Eil. Nr.

1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

3

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

Finansavimo sumų Finansavimo sumos
likutis ataskaitinio
(gautos), išskyrus
laikotarpio pradžioje neatlygintinai gautą
turtą
3

4

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas
turtas

Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl
turto pardavimo

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
panaudojimo savo
veiklai

5

6

7

8

9

44.750,00

0,00

-41.250,00

44.750,00

8.050,00
-8.050,00

-4.550,00
-36.700,00

8.271,28

248.383,94

0,00

308,57

-235.756,87

5.336,61
2.934,67

24.723,80
223.660,14

104,34
-104,34

308,57

-18.787,99
-216.968,88

605,26
564,30
40,96
8.876,54

1.935,00

-1.935,00

1.935,00
5.273,56
4.291,00
982,56
300.342,50

-1.935,00
-5.092,98
-4.471,56
-621,42
-284.034,85

0,00

308,57

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumos
Eil. Nr.

1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

3

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
Finansavimo sumos
perdavimo ne viešojo
grąžintos
sektoriaus
subjektams
10

11

Finansavimo sumų
(gautinų)
pasikeitimas

Kiti pokyčiai

12

13

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
14
3.500,00
3.500,00
0,00
21.206,92
11.685,33
9.521,59

0,00

0,00
785,84
383,74
402,10
25.492,76
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Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Eil.
Nr.
1

Finansavimo sumos
2

Finansavimo sumos
(gautinos)
3

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

3
4
5

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant
finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)
Iš kitų šaltinių
Iš viso

Finansavimo sumos
(gautos)
4

8.271,28

190,74
190,74

414,52
8.685,80

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Iš viso
5=3+4

Finansavimo sumos
(gautinos)
6

8.271,28

605,26
8.876,54

190,74
190,74

Finansavimo sumos
(gautos)
7

Iš viso
8=6+7

3.500,00

3.500,00

21.206,92

21.206,92

0,00

0,00

595,10
25.302,02

785,84
25.492,76
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Ilgalaikis materialusis turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas

Pastatai

Eil.
Nr.

Straipsniai

1

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo
suma*
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
15
16
17
18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
23
24
25

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo
suma*
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16-17-18+/-19+20)
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos
tikrosios vertės pokytis
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
suma (+/-)
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės
suma (25.1+25.2+25.3)

Žemė

3

Gyvenamieji

Kiti

Infrastruktūros
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

Mašinos ir
įrenginiai

4

5

6

7

X

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

Baldai ir biuro
įranga

Kitos vertybės

8

9

10

11

12

2.172,15

16.131,97

6.053,93

2.172,15

16.131,97

6.053,93

-2.172,15

-12.832,19

-6.053,93

X

Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas
Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas
13

-1.191,71

Išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

14

15

16

16.266,51

40.624,56

4.800,00
4.800,00

4.800,00
4.800,00

21.066,51
X

-16.266,51

X

X

Nebaigta statyba

X

-399,96

45.424,56
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

-2.172,15

-14.023,90

-6.053,93

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

-16.666,47

-37.324,78

-1.591,67

-38.916,45

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
1

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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ID:
D/L:
P4

Ilgalaikis materialusis turtas

Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas

Pastatai

Eil.
Nr.
1
25.1
25.2
25.3
26
27
28
29
30

-2147403527
--

Straipsniai

2
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Tikrosios vertės kiti pokyčiai
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

Žemė

3

Gyvenamieji

Kiti

Infrastruktūros
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

Mašinos ir
įrenginiai

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

Baldai ir biuro
įranga

4
X
X
X
X
X

5
X
X
X
X
X

6
X
X
X
X
X

7

8
X
X
X
X
X

9
X
X
X
X
X

10

11
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

Kitos vertybės
12

X

Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas
Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas
13
X
X
X
X
X

Nebaigta statyba

Išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

14
X
X
X
X
X

15
X
X
X
X
X

16

X

X

X

0,00

2.108,07

0,00

4.400,04

6.508,11

0,00

3.299,78

0,00

0,00

3.299,78

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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Finansinės rizikos valdymas
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Eurais
JAV doleriais
Kitomis
Iš viso

Įsipareigojimų dalis valiuta

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

2

3

4
13.373,84

15.969,78

13.373,84

15.969,78

1
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ID: -2147403527
D/L: -P17

Trumpalaikės mokėtinos sumos
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

Straipsniai

1

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos finansavimo sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Kitos mokėtinos sumos
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6

Iš viso

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

3

4
67,76
15.902,02

1,41

14.458,70
1.441,91
1,41

1,41

15.969,78

1,41

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams
5

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
Tarp jų
Tarp jų viešojo
kontroliuojamiems ir
Iš viso
sektoriaus
asocijuotiesiems ne
subjektams
viešojo sektoriaus
subjektams
6
7
8

13.373,84
11.931,93
1.441,91

13.373,84

1
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Gautinos sumos
INFORMACIJAAPIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

1

Straipsniai

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

2
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
Kitos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Iš biudžeto
Kitos
Kitos gautinos sumos

2

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)

1

Iš viso

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjektų

3

4
42.408,75

42.260,07

Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų
5

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
Iš viso

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjektų

6

7
30.685,58

148,68

147,29

148,68

147,29

42.260,07
42.260,07

42.260,07
42.260,07

0,00
42.408,75

42.260,07

Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų
8

29.107,72

24.967,03
24.967,03

24.967,03
24.967,03

5.571,26

4.140,69

30.685,58

29.107,72

1
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil.
Nr.

Straipsniai

1

2

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių
Kiti pinigų ekvivalentai

4
5

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
diena
Iš viso
3

Biudžeto asignavimai
4

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena
Iš viso
5

Biudžeto asignavimai
6

4.381,85
4.381,85

605,26
605,26

4.381,85

605,26

1
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P2

Informacija pagal segmentus
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Segmentai

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Finansinių ataskaitų straipsniai
2

Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Socialinių išmokų
Nuomos
Finansavimo
Kitų paslaugų
Kitos
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų
2
taisymo įtaka
3
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1
Išmokos
3.1.1
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
3.1.2
Komunalinių paslaugų ir ryšių
3.1.3
Komandiruočių
3.1.4
Transporto
3.1.5
Kvalifikacijos kėlimo
3.1.6
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
3.1.7
Atsargų įsigijimo
3.1.8
Socialinių išmokų
3.1.9
Nuomos
3.1.10
Kitų paslaugų įsigijimo
3.1.11
Sumokėtos palūkanos
3.1.12
Kitos išmokos

Bendros valstybės
paslaugos
3

Gynyba
4

Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga
5

Segmentai

Ekonomika

Aplinkos apsauga

6

7

Būstas ir komunalinis
ūkis
8

Sveikatos apsauga
9

Poilsis, kultūra ir
religija
10

Iš viso
Švietimas

Socialinė apsauga

11

12

13

-313.169,08
-241.229,00
-1.591,67
-18.261,10

-313.169,08
-241.229,00
-1.591,67
-18.261,10

-2.704,17
-200,00

-2.704,17
-200,00

-29.734,66

-29.734,66

-996,00

-996,00

-18.452,48

-18.452,48

-313.471,86
-229.423,71
-21.500,00

-313.471,86
-229.423,71
-21.500,00

-4.218,81
-200,00

-4.218,81
-200,00

-29.059,84

-29.059,84

-1.000,00
-28.069,50

-1.000,00
-28.069,50

1
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Darbo užmokesčio sąnaudos
INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE
Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Darbo užmokesčio sąnaudos

Darbo užmokesčio sąnaudos
Eil.
Nr.

1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5.
5.1
5.2
6
7
8

Grupė

1
Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai
Teisėjai
Valstybės tarnautojai
einantys vadovaujamas pareigas
patarėjai
specialistai
Kariai
Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis
einantys vadovaujamas pareigas
kiti darbuotojai
Kiti
Iš viso:
Iš jų socialinio draudimo sąnaudos

Vidutinis
darbuotojų
skaičius

Pareiginė alga

2

3

22
1,0
21,0
2,0
24
X

-204.652,11
-19.645,57
-185.006,54
-15.104,99
-219.757,10
-3.225,33

Priedai,
priemokos,
premijos
4

-3.836,00
-3.042,03
-793,97
-808,02
-4.644,02
-73,15

Darbuotojo
Išmokos
išlaidų
diplomatams ir
kompensavima
jų šeimų
s
nariams
5
6

Kita

Vidutinis
darbuotojų
skaičius

Pareiginė alga

7

8

9

-16.691,17
-3.500,46
-13.190,71
-136,71
-16.827,88
-238,50

Priedai,
priemokos,
premijos
10

Išmokos
Darbuotojo
diplomatams ir
išlaidų
jų
šeimų
kompensavimas
nariams
11
12

Kita
13

X

1
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P21
Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*
Eil.
Nr.
1
1
1.1

Straipsniai
2
Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos

1.3
1.4

Pajamos iš rinkliavų
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus
Suteiktų paslaugų pajamos**
Kitos

2
3

Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pagrindinės veiklos kitos pajamos

1.2

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4
36.235,88

35.523,24

36.235,88

35.523,24

36.235,88

35.523,24

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto tekste.

1

KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRAS
Biudžetinė įstaiga. S. Daukanto g. 18, LT-69430 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 96 387,
el. paštas kazlurudossportocentras@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188749388

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRITARIMO KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS
ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2021-04-01
Kazlų Rūda
1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio
11 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl
valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. TS V(11)-2539
patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento 191 punktu, teikiu Kazlų Rūdos
sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitą ir Kazlų Rūdos sporto centro 2020 metų finansinių ataskaitų
rinkinį.
2. Sprendimo projekto tikslai:
2.1. Pritarti Kazlų Rūdos sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai;
2.2. Patvirtinti Kazlų Rūdos sporto centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Galimos pasekmės.
Nenumatyta.
4. Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą.
Nėra.
5. Biudžeto lėšų poreikis jam įgyvendinti.
Šiam sprendimui įgyvendinti papildomų biudžeto lėšų nereikės.
6. Antikorupcinis vertinimas.
Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.

Direktoriaus pavaduotojas,
laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
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