DRUSKININKU SPORTO CENTRAS
ATSKTNAMASIS nq,SrA.s pRrE 20rs M. FINANSINTU ATASKATTU RTNKINIo

I.

BENDROJI DALIS

Druskininkq sporto centras (toliau vadinamas Sporto centru) yra biudietine istaiga
finansuojama i5 savivaldybes biudZeto. Sporto centras yra vaikq, jaunimo, suaugusiq neformalaus
ir papildomo ugdymo savivaldybes fstaiga, sudaranti s4lygas savirai5kai per sport4, koordinuojanti
sporto veikl4 savivaldybeje. Sporto centras kartu su Ktno kultlros ir sporto departamentu prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybes parengia ir igyvendina savivaldybes kuno kulturos ir sporto
Sakas bei kryptis, sudaro sportininkams, gyventojams ir kurorto svediams s4lygas uZsiimti kuno
kultiira ir sportu.
Sporto centras ikurtas remiantis 2008 m. geguZes 9 d. Druskininkq savivaldybes
tarybos sprendimu Nr. T1-150, sujungiant Druskininkq savivaldybes isteigtas biudZetines
istaigas:
Druskininkq sporto mokykl4 ir Druskininkq sporto centr4. Nauja istaiga - Druskininkq sporto
centras savo veikl4 pradejo 2008 m. rugsejo I d. Jo buveine M. K. iiurlionio g. 97-2, LT-66t62,
Druskininkai, Lietuvos Respublika. fstaigos kodas - 301845630.
Sporto centro steigejas - Druskininkq savivaldybes taryba. Sporto centro finansiniai
metai sutampa su kalendoriniais metais.
2015 metais vidutinis darbuotojq skaidius buvo 22 i5 jq: 12 administracijos darbuotojai
ir l0 treneriaq-sporto mokytojq.
Svarbiq s?lygq ir aplinkybiq, kurios gali paveikti tolesng sporto centro veikl4, Sporto
centro darbuotoj ai neiZvelgia.
Sporto centras vykdo fstaigos nuostatuose nustat5rtas funkcijas.
Sporto centro finansines ataskaitos teikiamos uZ pilnus biudZetinius metus.
Sporto centoo finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos
Respublikos piniginiais vienetais - eurais.
Sporto centras kontroliuojamq arba asocijuotqjq subjektq, kitq strukttriniq padaliniq
neturi.

U.

APSKAITOS POLITIKA

Sporto centro parengtos finansines ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatlta
Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvos
Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu, vieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes standartais, Sporto centras, vadovaujantis 2009-12-3 1 direktoriaus
isakymu Nr. V 1 2la, nuo 2010 metq sausio dienos perejo nuo anksdiau taikytos apskaitos politikos prie
VSAFAS. Sporto centro apskaitos politika yrapatvirtinto apskaitos vadovo sudetine dalis.
Sporto centro apskaitos politika uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno
taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, Sporto eentras
vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustaqrtais l-jame VS,AFAS ,,Finansinir4 ataskaitu
rinkinio pateikimas".
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Minimalios apskaitos politikos nuostatos
Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pipaiistamas, jeigu atitinka l3-jame VSAFAS pateikt4
s4vok4 ir nemateri aliqam turhli nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas
isigijimo savikaina.
I5ankstiniai mokejimai uZ nematerialqii hrta apskaitoje registruojami nematerialiojo
turto s4skaitose.
Viso nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas >,ra ribotas. Finansinese
ataskaitose yra rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacijos ir nuvertejimo sum4,
jeigu jis yra, sumq.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4
nustatyt4 hrrto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas k amortizacijos normatyvai nustaty.ti
ir patvirtinti Sporto centro direktoriaus isakymu.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas isigijimo savikaina sukaupta amortizacija ir nuvertejimas fieigu jis yra).
Sporto centre yra nustatytos nematerialiojo turto grupes naudingo tarnavimo laikas:
Eil. Nr.
1.

Ilgalaikio nematerialaus turto gmpes pavadinimas
Programine iranga ir ios licenciios

Naudingo tarnavimo laikas
3 metai

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu jis
atitinka ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripaZinimo kriterijus.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobDdi skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas
VSAFAS.
[sigytas ilgalaikis materialusis firrtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruojamas isigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo hrto vienetus, kaip nurodyta
ilgalaikio materialiojo turto sporto centro tvarkos apra5e.
I5ankstiniai mokejimai ui, ilgalaikl materialqji turt4 apskaitoje registruojami tam
tikrose materialiojo firrto s4skaitose.
Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis hrrtas, i5skynrs ilemE ir kultros
vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikain4 atemus sukauptas nusidevejimo ir
nuvertejimo (eigu jis yra) sumas. i,emd, ir kultiiros vertybes po pirminio pnpaZinimo finansinese
ataskaitose rodomos tikr4ja verte, i5skynrs kulturos vertybiq rekonstravimo, konservavimo ir
restauravimo i5laidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos
l2-jane VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas" nustatyta tvarka, didinant Sio ilgalaikio
materialioj o turto vertg.
Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra paskirstoma per vis4 turto naudingo
tarnavimo laik4.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai
proporcing4 (tiesini) metod4 pagal konkredius materialiojo hrrto nusidevejimo normatyr,us,
patuirtintus Sporto centro direktoriaus isakymu.
Kai ilgalaikis turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukaupto
nusidevejimo ir fieigu yra nuvertejimo) sumos nura5omos.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas (ieigu toks yra)
pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos b[klg.
UZ simbolin! mokesti isigytas ilgalaikis turtas registruojamas ilgalaikio materialiojo
turto tikr4i4 verte, jeigu tikrQi4 vertg galima patikimai nustatl.ti ir kai tas subjektas iki turto
perdavimo taike tikrosios vertes metod4.
Sporto centre yra Sios ilgalaikio materialiojo turto grupes, joms nustatytas naudingo
tarnavimo laikas:

Eil. Nr.
1.

2.
J

4.

4.t
4.2.
5.
5.1

5.2.
5.3.
6.

IMT grupes pavadinimas
Neqyvenamiei i pastatai
Infrastruktlriniai statini ai
Ma5inos ir irengimai
Transporto priemones:
Mikroautobusas VW Transporter T-5
Priekaba Tauras 8705SP
Baldai ir biuro iranga:
Baldai
Kompiuterine iranga
Kita biuro iransa
Kitas ilealaikis materialusis turtas

Naudingo tarnavimo laikas
metais
95,5
15
5

10

4
6
1

J

J
5

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos lvertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo savikaina, ar grynEla galimo
realizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.
Apskaidiuojant atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,
Sporto centras taiko konkrediq kainq b[d4.
Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti
[kinio inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas.
Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma
nebalansinese s4skaito se.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4ja realizavimo verte.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra ivykdl,tos visos s4lygos,
nustaty'tos l7-jane VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Pirm4 kart4
pripaZindamas finansini turt4 Sporto centras ivertinaji fsigijimo savikaina.
Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai Sporto centras igyja teisg gauti pinigus ar kit4
finansini firtq pagal l7-qi VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos
sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.
Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina,
atemus nuvertejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos lsigijimo
savikaina, atemus nuvertej imo nuostolius.
Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 2}-ajane VSAFAS ,,Finansavimo
sumos" nustat5rfus kriterijus:
Finansavimo sumos i5 valstybes, savivaldybes biudZeto, Europos S4jungos, Lietuvos ir
uZsienio paramos fondq (gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas) skiriamos istaigos nuostatuose
nustatytiems tikslams pasiekti, bei vykdomoms programoms igyvendinti.
Finansavimo sumos qpima ir Sporto centro gautus arba gautinus pinigus ir kit4 turt4
pavedimams vykdyti, kitas leSas i5laidoms dengti ir kaip paramq gaut4 turt4.
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Finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos !: finansavimo sumas nepiniginiam
turtui isigyti ir finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti apima nemokamai gautq ir uZ simbolini
atlygi isigyt+ nepinigini turt4.
Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio
i5laidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms kompensuoti,
yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZfstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios
s4naudos.

Finansiniai ! siparei goj imai

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai lsipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina,

veliau jie vertinami:
o
o

ilgalaikiai fi nansiniai isipareigoj imai - amort izuota savikaina;
trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai - isigijimo savikaina.
Atidejiniai

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada,kai del ivykio praeityje Sporto
centras turi dabarting teising prievolg ar neat5aukianqi pasiZadejim4 ir tiketina, kad jam ivykdyti
bus reikalingi i5tekliai, o isipareigojimo suma gali bfiti patikimai ivertinta. Jeigu patenkinamos ne
visos Sios s4lygos atidej iniai nera pipaZistami.
Pajamos

Pajamq apskaitai Sporto centre taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos
pripaZlstamos tuo padiu laikotarpiu,kuyrapatiriamos su Siomis pajamomis susijusios sEnaudos.
Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pipaiistamos, kai tiketina jog Sporto centras
gaus su sandoriu susijusi4 ekonoming natd1, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai
galima patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.
Sqnaudos
S4naudos apskaitoje pripaZistamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais,
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
iSleidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padaryttl i5laidq neimanoma tiesiogiai
susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZfstamos sqnaudomis t4 pati laikotarp!, kada buvo patirtos.
Sporto centras kas menesi pagalpaskutines mdnesio dienos buklg apskaidiuotas sumas
moketi uZ kasmetines atostogas pipaLista s4naudomis. Apskaitoje darbuotojams moketi ui
kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripaZistamos sqnaudomis vien4 kart4 per metus

gruodZio 31dien4.
Mokesdiq Europos S4fungai sqnaudos pripaZistamos t4 ataskaitini laikotarpi, kurijos
yra patiriamos.

Turto nuvertejimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma, ar yru turto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra

vidiniq ar i5oriniq nuvertejimo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji vertd, kuri palyginama su
turto balansine verte.
PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,
perskaidiuojamos busimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo sumos,
kad turto nudevimoji (amortizuojamoj) verte po nuvertejimo bttq tolygiai paskirstfla per vis4
likusi jo naudingo tarnavimo laik4, t. y. nuvertejimo suma nudevima per likusi naudingo
tarnavimolaikq,malinantnusidevejimosEraudas.
{vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

[vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos
apie Sporto centro finansing padetf paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys
ivykiai), atsiZvelgiant i jq itakos reik5mg parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi
finansines bukles, veiklos rezultatg, ir pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys
ir,ykiai,
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui apra5omi ai5kinamajame ra5te, kai jie yra reik5mingi.
Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaidiai
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini hrtas ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos
nera uZskaitomos tarpusavyje, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja biiteni tokios
uZskaitos (gxz.: del draudimo ivykio patirtos s4naudos yra uZskaitomos su gauta draudimo
i5moka).

Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius
rezultatus. Apskaitos principt+ bei apskaitinirl iverdiq pasikeitimai sudarant ataskaitinio laikotarpio
finansinirl ataskaitq rinkini, pateikiami ai5kinamajame raite.
Apskaitos politikos keitimas
Sporto cerrtras pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad
b[tq galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitai.
Tokio palyginimo reikia Sporto centro finansines bukles, veiklos rczultafiq, grynojo
turto ir pinigrl srautq keitimosi tendencijoms nustat5rti.
Ukinir+ operacijq bei [kiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jrl atsirandandio turto,
isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) sqnaudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu.
Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikantretrospektyvini
b[d4, t. y. naula apskaitos politika taikoma taip, lyg visada bltq buvusi naudojama, iodei
pakeista apskaitos politika yra pritaikoma iikinems operacijoms ir ukiniams
ivykiams nuo jq
atsiradimo.

ji

Apskaitos iverdiq keitimas

Apskaitiniai iverdiai yra perLinimi tuo atveju, jeigu pasikeidia aplinkybes, kuriomis
buvo remtasi atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos arkitq-ivykiq Sporto
gentro apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas ftraukiamas i t4 veiklos rezultatq uiurkuitor
"ilrtg,
ti[
lrioje buvo parodyas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi ftakos
finansines bDkles ataskaitos straipsniams. Informacij4 susijusi su apskaitinio
iverdio pakeitimu,

pateikiama ai5kinamaj ame ra5te.

Apskaitos klaidq taislrmas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali blti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq
ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jeigu jos vertine
i5rai5ka individualiu arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5rai5komis
yra didesne nei 0,0025 Yo per praejusius ataskaitinius metus gautq finansavimo sumq vertes.

III.
Pastaba

PASTABOS

Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitini laikotarpi

Sporto centras
nematerialaus turto neisigijo. 2015 metais apskaitoje nematerialiojo turto nera.
Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinf laikotarpi Sporto centras
ilgalaikio turto isigijo ui ll59 Eur, tai: kompiuteris HP ProBook 47AG2DSC2GB su programine
iranga.Ilgalaikis turtas pirktas i5 pajamq uZ paslaugas le5q.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidevejimo suma per 2A15 m. yra
98287 Eur. Sukaupta nusidevejimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 784795 Eur , likutine
ilgalaikio materialiojo turto verte laikotarpio pabaigoje 1435696 Eur, priedas Nr. p4 (VSAKIS).
2015 m. gruodZio 3l d. Sporto centre visi5kai nudeveto, tadiau vis dar naudojamo veikloje,
ilgalaikio materialiojo turto fsigijimo savikaina ya 106929 Eur.
Sporto centre ilgalaikio turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai
proporcing4 (tiesini) metod4 pagal ilgalaikio turto nusidevejimo normatyvus.
Pastaba Nr. 3. Atsargos. Informacija apie atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitini
laikotarpf pagal atsargq grupes pateikta priede Nr. P8 (VSAKIS). Atsargrl likutis Sporto centre
2015 m. gruodZio 31 d. yra 35 Eur.
Pastaba Nr. 4. I5ankstiniai apmok6jimai. Ataskaitiniame laikotarpyje i5ankstiniq
apmokejimrl nebuvo.
Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
pateikta priede Nr. Pl0 (VSAKIS). Per vienerius metus gautina suma yra 18661 Eur, tai: gautinos
sumos uZ turto naudojimq parduotas prekes, turt4, paslaugas - 67t Eur ir sukauptos gautinos
finansavimo sumos - 17990 Eur, i5 jq: sukauptos atostogq sqnaudos - 12587 Eur ir kreditinis
isiskolinimas - 5414 Eur. (Sodrai - 3215 Eur, tiekejams uZ komunalines paslaugas ir rySius - 2lgg
Eur).

Pastaba Nr. 6. Kitos gautinos sumos. Kitq gautiry sumq Sporto centras neturi.
Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigg ekvivalentai. Informacija apie pinigus ir pinigq

ekvivalentus pateikta priede Nr. Pll (VSAKIS).2015 metais Sporto centro paveaimq teSr+
s4skaitoje liko nepanaudoti 4445 Eur, tai le5os i5 kitq Saltiniq. Jas panaudosim" .po.to inventoriui
(begimo takeliui) isigyti.Tevq ina5q likutis banke 122Etx, pajamq uZ paslaugaslelq likutis -504
Eur, viso 5071 Eur.
Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal
Saltini, tiksling paskirt! ir jq pokydius per ataskaitini laikotarpi pateikta priede Nr. p12
rySakfS)"
Sporto centras 2015 m. i5 valstybes biudZeto gavo 6806 Eur, i5 jq: 500 Eur gavo iS KKSfi
nepiniginiam turtui isigyti tr 6306 Eur MK leSq kitoms i5laidoms (pedagogq Du) iS savivaldybes
biudZeto gavo 267482 Etx, i5 jq: 6548 Eur nepiniginiam turtui isigyti o"ZeOgl+ Eur kitoms
i5laidoms kompensuoti. I5 kitq Saltiniq gavo 18369 Eur I5 jq: 829 Lt nepiniginiam turhri
isigyti,
17540 Eur kitoms i5laidoms kompensuoti.
Pastaba Nr. 9. Trumpalaik6s mokOtinos sumos. Sukauptos moketinos sumos yra
18001 Eur, i5 jr4: 12587 Lt sukauptos atostogtl s4naudos (biudZeto leSos), 2199 Eur tiekejams
moketinos strnos.
Pastaba Nr. 10. Mok6tinos socialin6s i5mokos. 2015 metns socialiniq i5mokq (liga)
i5moketa 98 Eur (i5 darbo uZmokesdio fondo).
Pastaba Nr. 11. Tiekdjams mok6tinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Sporto centro tiekejams moketina suma yra 2199 Evr, i5 jq: uZ Sildym4 UAB
,,Liter[o.. i490 E*,
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uZ elektros paslaugas 454 Etx, uL, ktxq UAB ,,Lukoil Baltija" 142 Eur, uZ rySiq paslaugas AB
,,Teo LT" ir UAB ,,Tele2" 104 Eur, priedas Nr. P17 (VSAKIS).
Pastaba Nr. 12. Sukauptos atostoginiq sqnaudos. Sukauptos atostogq sEraudos yra
12587 Eur priedas Nr. P17 (VSAKIS).
Pastaba Nr. 13. Su darbo santykiais susijg isipareigojimai. Sukauptos finansavimo
sqnaudos kitiems VSS yra 3215 Evr (soc. draudimas).
Pastaba Nr. 14. Pagrindin0s veiklos kitos pajamos. Tai pajamos uZ suteiktas
paslaugas. 2015 metais Sporto centro apskaidiuotos pagrinines veiklos kitos pajamos uZ suteiktas
paslaugas yra 43769 Eur. I5 jq: pervestinos tevq fna5q pajamos 18229 Eur, pajamos uZ paslaugas
25540 Eur priedas Nr. P21 (VSAKIS).
Pastaba Nr. 15. Pagrindin6s veiklos s4naudos. Pagrindines veiklos sqnaudos yra
410988 Eur, priedas Nr. P2 (VSAKIS).
Pastaba Nr. 16. Darbo uZmokesiio ir socialinio draudimo s4naudos. Sporto centre
darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos 2015 metais yra 198323 Eur i5 jq: darbo
uZmokesdio sEraudos - 151438 Eur ir 46885 Eur socialinio draudimo s4naudos, priedas Nr. P22

(vsAKrs).

Pastaba Nr. 17. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikis hrrtas apskaitomas uZbalansineje
s4skaitoje. 2015 metq pradZioje trumpalaikio turto likutis buvo 39047 Etr. Trumpalaikio turto
isigya vL, 10684 Eur, o nura5yta uZ 5843 Eur. Likutis 2015 metq gruodZio 31 d. 43888 Eur.
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