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METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 m. gruodžio 31 d.
Palanga
I. BENDROJI DALIS

1. Palangos sporto centras įregistruotas 1994 m. rugsėjo 21 d., rejestro Nr. 129452, įstaigos
kodas 190275666. Pagrindinė veikla - sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.
2. Palangos sporto centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d.
3. Palangos sporto centras fdialų ir struktūrinių vienetų neturi.
4. Palangos sporto centre 2017 m. vidutiniškai dirbo 32 darbuotojai.
5. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų
pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.
6. Teisminių bylų ir kitų ginčių nagrinėjamų teismuose nėra.
7. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais - eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Palangos sporto centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS
reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.
Palangos sporto centras apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal
šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.
Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.
Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų,
pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo),
pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą
reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.
Palangos sporto centro apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir

finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:
1.
kaupimo;
2. subjekto;
3. veiklos tęstinumo;
4. periodiškumo;
5. pastovumo;
6. piniginio mato;
7. palyginimo;
8. atsargumo;
9. neutralumo;
10. turinio viršenybės prieš formą.
Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.
Nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo
turto vienetų, tikėtina, kad busimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima
patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, sporto centras turi teisę tuo turtu
disponuoti.
Palangos sporto centre nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms
patvirtintas naudingo tarnavimo laikas pagal sporto centro direktoriaus patvirtintus 2015 m. sausio 5
d. įsakymu Nr. SC-3 ilgalaikio turto amortizacijos normatyvus (metais):
T u rto
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(a m o rtiza cijo s)
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1
1.

2.
3.
4.
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NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga, jos licencijos* ir techninė dokumentacija
Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*
Kitas nematerialusis turtas
Prestižas

3
3
10
10
15

*Jeigu patentai, išradimai, licencijos (tarp jų - programinės įrangos) ar kitos teisės yra įsigyti
konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiko ir juo remiantis skaičiuojama
amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi.

Amortizacija

skaičiuojama taikant tiesinį

amortizacijos

skaičiavimo metodą.

Nematerialus turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka
nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.
Ilgalaikis materialus turtas sporto centro apskaitoje registruojamas įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų (šis kriterijus netaikomas
nekilnojamajam turtui, transporto priemonėms), veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus,
pagrįstai tikėtina, kad sporto centras busimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos,
galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, sporto centras turi teisę tuo
turtu disponuoti. Palangos sporto centre yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir sporto centro
direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. SC-3 nustatytas tarnavimo laikas:
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Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Turto nusidėvėjimo
(amortizacijos)
normatyvai (metais)

MATERIALUSIS TURTAS
5.
5.1.

Pastatai
Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio,
gelžbetonio; perdangos ir dengimai - gelžbetoniniai ir betoniniai),
monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir
denginiai - gelžbetoniniai) pastatai
5.2. Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako,
betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai gelžbetoniniai,
betoniniai arba mediniai)
5.3. Tašytų rąstų pastatai
5.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai
6.
Infrastruktūros ir kiti statiniai
6.1. Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai
6.1.1 Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens

140

100

50
20

100

6.1.2 Metaliniai

50

6.1.3

Mediniai

30

6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Melioracijos statiniai
Kiti statiniai
Mašinos ir įrenginiai
Gamybos mašinos ir įrenginiai
Ginkluotė, ginklai ir karinė technika
Medicinos įranga
Apsaugos įranga
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrengimai
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų
valdymo įrenginiai ir įranga
Kitos mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos
Specialieji automobiliai
Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės
Kitos transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Baldai
Kompiuteriai ir jų įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
Kita biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Scenos meno priemonės
Muzikos instrumentai
Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys
Specialieji drabužiai ir avalynė
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

70
30

7.7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

25
40
10
10
5
15
25
10
7
7
15
12
3
3
10
15
50
10
3
10
3

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.
Ilgalaikis materialus turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.
Atsargomis laikomas sporto centro trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius
metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugos teikti arba kuris yra laikomas
numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Taip pat atsargomis laikomas sporto
centro ūkinis inventorius - materialus turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio
materialiojo turto vertę 500 eurų registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo
savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.
Kai atsargos atiduodamos naudoti sporto centro veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš
karto pripažįstama sąnaudomis.
Finansinis turtas. Sporto centre yra trumpalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam
finansiniam turtui priskiriama:
•

per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalį);

•

pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Gautinos sumos. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos
įsigijimo savikaina.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose ir grynieji
pinigai sporto centro kasoje. Negrynieji pinigai yra laikomi banko įstaigoje.
Palangos

sporto

centras

naudoja

bankines

sąskaitas:

biudžetinėms

lėšoms,

specialiosios programos lėšoms, įplaukoms už suteiktas paslaugas ir pavedimų lėšoms. Pavedimai
bankui pateikiami naudojantis AB Šiaulių bankas paslaugomis. Pavedimai pagrindžiami banko
išrašu. Iš banko gaunami sąskaitų išrašai saugomi prie atitinkamos sąskaitos bankinių dokumentų
chronologine tvarka. Pinigai yra priskiriami prie trumpalaikio turto, tačiau, jei pinigų naudojimo
arba disponavimo jais laikas apribojamas ilgiau nei 12 mėnesių skaičiuojant nuo paskutinės
einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jie turi būti priskiriami prie ilgalaikio finansinio turto.
Finansavimo sumos. Finansavimo sumos - iš savivaldybės biudžeto, bei iš kitų
šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas sporto centro įstatuose nustatytiems
tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir sporto centro gautus arba
gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas sporto centro išlaidoms kompensuoti
ir paramos būdu gautą turtą.
Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
•

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

•

finansavimo sumas kitoms išlaidoms.
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Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas
ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba
trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti;
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio
išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms
išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos
nepiniginiam turtui įsigyti;
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos;
Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos,
sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams,
mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.
Atidėjiniai. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl
įvykio praeityje sporto centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir
tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai
įvertinta (pvz., jei sporto centrui iškeltas ieškinys ir 90 % tikėtina, kad sporto centras privalės
sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtinai sumokėti sumai).
Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami,
atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.
Finansiniai įsipareigojimai, visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į
ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:
ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl sporto centrui iškeltų teisminių ieškinių, kai
tikėtina, kad dėl jų baigties sporto centras turės sumokėti priteistas sumas);
kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.
Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:
trumpalaikiai atidėjiniai;
ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
finansavimo sumos;
pervestinos sumos;
mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla.
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:
ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina;
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trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina,
įstaigos segmentai ar geografiniai segmentai. Geografiniai segmentai įstaigoje
neišskiriami, kadangi veikla vykdoma Lietuvoje.
Pajamos Palangos sporto centre pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y.
apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos
įvertinamos tikrąją verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos
pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais
tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų
gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes:
pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas. Ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje -5931478,63 eurai. Likutinė
vertė laikotarpio pradžioje - 5008593,63 eurai, ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 5565709,90 eurai. Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį už
667054,76 eurus. Iš jų pirkto turto įsigijimo savikaina- 8066,12 eurų, neatlygintinai gauto turto
įsigijimo savikaina - 658988,64. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 6598533,39
eurai. Sukaupta nusidėvėjimo suma laikotarpio pradžioje - 1061818,89 eurai, per laikotarpį
apskaičiuota nusidėvėjimo suma - 114838,49eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma pabaigoje 1176657,38 eurai. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje 5565709,90 eurai. Kultūros paveldo rinkos tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
- 138933,89 ir pabaigoje- 143833,89eurų. Tikrosios vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
4900 eurų (P4).
V e r ty b ių , k u rių tik ro ji v e r tė

E i l.
Nr.

M a teria lio jo tu rto g r u p ė s

P a sk u tin ė

b u vo n u statyta rem ian tis

tik rosios

d r a u d žia m ą ja verte,

vertės

b a la n sin ė vertė

nu statym o
data

A ta sk a itin is
la ik o ta rp is

l

2

Žemė
2 Kilnojamosios kultūros vertybės
3 Nekilnojamosios kultūros vertybės
4 Kitos kultūros vertybės
5 Iš v i s o

3

1

P raėjęs
a ta sk a itin is
la ik o ta r p is

lito v e r t e , b a l a n s i n ė v e r t ė

A ta sk a itin is
la ik o ta rp is

P raėjęs
a ta sk a itin is
la ik o ta rp is

4

5

6

7

X

X

X

X

2017-12-31 143833,89

138933,89

1 4 3 8 3 3 ,8 9

1 3 8 9 3 3 ,8 9

X

V erty b ių , ap sk a ito je
u žreg istru o tų sim b o lin e v ien o
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Nematerialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1270,74
eurai. Per laikotarpį nebuvo įsigyta nematerialaus turto. Iš viso sukaupta nematerialaus turto
amortizacija laikotarpio pradžioje 1177,29 eurai. Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį
laikotarpį - 93,45 eurai. Sukaupta amortizacijos

suma laikotarpio pabaigoje - 1270,74 eurų.

Likutinė nematerialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 0 eurų (P3).
2. Ilgalaikio finansinio turto Palangos sporto centras neturi.
3. Biologinio turto Palangos sporto centras neturi.
4. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų įsigijimo vertė - 83,58 eurai.
Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 34563,36 eurų, iš jų gauta nemokamai už 11,25 eurų.
Sunaudota atsargų sporto centro veikloje už 34466,54 eurus. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje 180,40 eurų (P8).
5. Išankstiniai apmokėjimai. Palangos sporto centro išankstiniai apmokėjimai
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1115,73 eurai, iš jų tiekėjams - 1115,73 eurai (P9).
6. Per vienerius metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per
vienerius metus gautinos sumos sudaro 58715,92 eurų. Iš jų:
- Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 44204,34 eurai;
- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 13344,20
eurai;
- Kitos gautinos sumos 1167,38 eurų. Iš jų Valstybinės mokesčių inspekcijos
mokesčių fondas (PVM) - 1167,38 eurai (P 10).
7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko
sąskaitose 2076,31 eurai, iš jų biudžeto lėšų 0 eurų (PI 1).
8. Atidėjimai. Sporto centras per ataskaitinį laikotarpį atidėjimų neturi.
9. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas). Centras tokių sutarčių neturi.
10. Finansavimo sumos.
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 4860420,01 eurai.
Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) 420141,73
eurų. Neatlygintinai gauto turto finansavimo sumų - 658999,89 eurų. Panaudota veiklai 525534,43
eurų. Finansavimo sumų pasikeitimas - 4569,68 eurai (sukaupti atostoginiai). Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje likutis eurais sudaro: finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam
turtui - 2651465,66, iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui - 444336,12 ir kitoms išlaidoms 8,23 eurai, finansavimo sumos nepiniginiam turtui iš Europos sąjungos - 2274177,95 eurai, iš kitų
finansavimo šaltinių finansavimo sumos 44039,24 eurai. Iš jų nepiniginiam turtui - 41962,93 eurai
ir kitoms išlaidoms -2076,31 (P 12).
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11. Pajamos. Kitos pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 84888,16 eurus, 192 eurai - pervestinos į biudžetą
pagrindinės veiklos kitos pajamos už rinkliavą (infrastruktūrą) bei 1585,35 eurai kitos pajamos iš
kitų biudžetinių jstaigų (P21). Kitos veiklos pajamos (patalpų nuoma) 1300 eurų. Kitos finansinės ir
investicinės veiklos rezultatas per ataskaitinį laikotarpį - 9,11 eurų (P23).
12. Sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro
616257,81 eurai (P02), iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 347892,52 eurai
(P22).
13. Mokėtinos sumos. Trumpalaikiai įsipareigojimai.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sporto centras turi trumpalaikių įsipareigojimų
43558,91 eurus. Iš jų mokėtinos sumos tiekėjams - 1193,52 eurus, gauti išankstiniai apmokėjimai 61,05 euras ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 42304,34 eurai sukauptas atostoginių rezervas
(PI 7).
14. Grynasis turtas sudaro 170212,15 eurai. Iš jo: tikrosios vertės rezervas kultūros
paveldo objektams - 143833,89 eurai ir sukauptas perviršis / deficitas - 26378,26 eurų (PI8).
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3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
_________________________________Palangos sporto centras________________________________
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017.12.31 D. DUOMENIS
2018.03.23 Nr.
(data)
______________ Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

616577,62

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
530337,14

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ JMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

530104,11
92200,47
391992,42
45114,90
796,32

450463,62
58319,54
333682,88
57664,92
796,28

86473,51
86625,51
-152,00

79873,52
80365,52
-492,00

Eil. Nr.

1. 1.

1.2.
1.3.
1.4.
II. .
III.
III.1.
III.2.

Straipsniai

Ataskaitinis
laikotarpis

Pastabos Nr.

B.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

616257,81

523691,63

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII
XIV.

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

347892,52
114931,94
32353,00
3547,96
10574,66
663,001
13426,24
28071,99

297533,26
91302,40
30182,07
1276,12
6613,79
814,55
7060,73
-1467,12
26524,58

10579,08
54217,42

15985,06
47866,19

c.
D.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS

319,81
1300,00

6645,51
1252,05

I.
II.
III.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS J BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

1492,00
192,00

1252,05

E.

FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ
NUOSAVYBĖS METODO (TAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

F.
G.
H.
I.
J.

I.
11.

-9,11

1610,70

7897,56

1610,70

7897,56

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktoriaus pavaduotojas, l.e.direktoriaus pareigas

Arūnas Macius
(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

^Aurelija Puodžiunaitė
fparašasri/ / /

(vardas ir pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesnių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
_____________________________________________Palangos sporto centras_____________________________________________
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017.12.31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.

A.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
11
II 1
II 2
II.3
11.4
II. 5
II.6
II.7
II. 8
II 9
I I 10
III
IV.
B.
C.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II.
III
III I
III.2
III.3
III.4
III 5
III.6
IV
V.
D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
I.l
1.2
1.3
II.
III
II.2
II.3
11.4
II 5
11.6
II.6 1
II6 2
II.7
II.8

2018.03.23 Nr.
(data)
_______________ Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų
Paskutinė
Paskutinė
praėjusio
Pastabos ataskaitinio
Straipsniai
ataskaitinio
laikotarpio
Nr.
laikotarpio
diena
diena
5565709,90
5008687,08
0,00
93,45

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
IŠ VISO TURTO:
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąiungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitu šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai jsipareigoiimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėįiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėiinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos j 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

93,45

5565709,90

5008593,63

4573067,65
677984,28
146300,00
44467,25

4651695,61
31133,30
141400,00
45414,34

3949,24
119941,48

3046,37
125006,35
10897,66

62088,36
180,40

58713,71
83,58

180,40

83,58

1115,73
58715,92

1287,38
54783,37

13344,20
44204,34
1167,38

1740,00
15142,35
37734,66
166,36

2076,31
5627798,26
5414027,20
2651465,66
444344,35
2274177,95
44039,24
43558,91
0,00

2559,38
5067400,79
4860420,01
2067750,23
431111,10
2317612,85
43945,83
43279,33
0,00

43558,91

43279,33

0,00

0,00

Straipsniai

Eil. Nr.

II.9
11 10
11.11

11.12
F.
I.
II.
11.1
11.2
III.
IV.
IV. 1
IV.2
G.

Pastabos
Nr.

143833,89
143833,89

138933,89
138933,89

26378,26
1610,70
24767,56

24767,56
7897,56
16870,00

5627798,26

5067400,79

1193,52

Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininku 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
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

Arūnas Macius
(vardas ir pavardė)

Direktoriaus pavaduotojas l.e.direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

42304,34
61,05
170212,15

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena
2372,34
2929,37
37774,66
202,96
163701,45

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena

■/

y Aurelija Puodžiūnaitė
jparašas)___L/ (vardas ir pavardė)
0,00

