
KAUNO R. EZERriLIO KULTDROs cENTRAs

|mones kodas 303211856, Kauno g. 21., Ezerelis, Kauno rajonas

2021 METU

FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO

AISKINAMASIS RASTAS

2021  in. gruodzio 31  d.

I. BHNDROJI DALIS

1.    Vie§asis subjektas Kauno   rajono Ezerelio kulttiros centras  iregistruota 2013  in.  gruodzio  31  d.

Valstybes  imones  Registru  centre,  kodas   303211856,   steigejas  Kauno  rajono   savivaldybes

taryba. Pagrindine veikla -kultnrine, pagrindines veiklos rti§ys -renginiu organizavimas, meno

megeju veikla, etnokulttirine veikla

2.     Subjekto finansiniai metai prasideda sausio  1  d. ir baigiasi gruodzio 31  d.

3.   Istaiga kontroliuojamu, asocijuotu ar kitaip administruojamu subj ektu neturi.

4.   Vidutinis darbuotoju skai5ius per ataskaitini laikotarpi buvo 21.

5.    Svarbios  salygos,  kurios  gali  paveikti  istaigos  tolimesn?  veikla  -nepakankamas  biudzetinis

finansavimas.

11. APSKAITOS POLITIKA

|staigos   finansiniu   ataskaitu   rinkinys   parengtas   vadovaujantis   VSAFAS   reikalavimais.

Ataskaitu straipsniu, kurie neatitiktu VSAFAS reikalavimu nera.

Kauno r.  Ezerelio kulttiros centro apskaita tvarko Kauno rajono savivaldybes administracijos

Kultnros,   Svietimo   ir   sporto   skyriaus   Centralizuota  buhalterija  pagal   2016   in.   vasario   29   d.

Buhalterines apskaitos tvarkymo paslaugu sutarti Nr. S - 409

Kauno rajono savivaldybes administracijos Kulttiros, 5vietimo ir sporto skyriaus Centralizuota

buhalterija    apskaita    tvarko    ir    finansiniu    ataskaitu    rinkini    rengia    pagal    §iuos    apskaita

reglamentuojan5ius teises aktus:

-     Vie§ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai;

-     Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymas;

-     Lietuvos Respublikos vie§ojo sektoriaus atskaitomybes istatymas;

-      Lietuvos Respublikos biudzetiniu istaigu istatymas;
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-     Kauno rajono savivaldybes buhalterines apskaitos vadovu;

-      Kitais apskaita reglamentuojan5iais LR istatymais ir teises aktais.

|staigos  apskaitos politikoje taikomi  btidai,  kurie  leidzia tiksliai  ir teisingai  fiksuoti

istaigos  vykdomas  tikines  operacijas  ir objektyviai  atspindeti  istaigos  finansin? btikl? bei

veiklos rezultatus.

Kauno   rajono   Kultdros,   5vietimo   ir   sporto   skyriaus   Centralizuota   buhalterija,

tvarkydama  apskaita  ir  sudarydama  finansiniu  ataskaitu  rinkini,  vadovaujasi  bendraisiais

apskaitos   principais,   kurie   yra   nurodyti    1    VSAFAS   „Finansiniu   ataskaitu   rinkinio

pateikimas":

1.    Subjekto

2.   Veiklos t?stinumo

3.    Periodi§kumo

4.    Pastovumo

5.    Piniginio mato

6.    Kaupimo

7.    Palyginimo

8.    Atsargumo

9.   Neutraluno

10. Turinio virsenybes pries formq.

Istaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybini ira§a.

|staigos  apskaita  tvarkoma  ir  apskaitos  dokulnentai  sura§omi  naudojant  Lietuvos

Respublikos pinigini vieneta - eura.

Okiniai   ivykiai   ir   tikines   operacijos,   kuriu   buvimas   ir   atlikimas   ar   rezultatu

iforminimas  susij?s  su  uzsienio  valiuta,  apskaitoje  taikomas  euro   ir  uzsienio  valiutos

santykis,  nustatytas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  buhalterines  apskaitos  istatymu,

pagal 21  VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai sura§omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviu kalba.

Per 2021  finansinius metus apskaitos politikos keitimu nebuvo.

Atskiru  apskaitos  objektu  (materialiojo,  nematerialiojo  ir  finansinio  turto,  atsargu,

pinigu,  isipareigojimu,  nemokamai  gauto  turto,  atidejiniu,  nuomos,  finansines  nuomos

(1izingo),  pajamu  ir  sapaudu)  apskaitos  principai,  ivertinimo  btidai  ir  metodai  nustatyti

atitinkama obj ekta reglamentuoj an6iose istaigos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos  istaigoje pripazistamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y.  apskaitoje jos

registruojamos tada, kai uzdirbamos, neatsizvelgiant i pinigu gavima. Pajamos ivertinamos
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tikraja  verte.  Pajamos  skirstomos  i  grupes:  pagrindines  veiklos  pajamos,  kitos  veiklos

pajamos, finansines ir investicines veiklos pajamos.

Sanaudos  apskaitoje  pripazistamos  vadovaujantis kaupimo  ir palyginimo  principais

tuo, ataskaitiniu laikotapiu, kai uzdirbamos  su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant i

pinigu  gavimo  momenta.  Jos  apskaitoje  ivertinamos  tikraja verte.  Sapaudos  skirstomos  i

grupes:  pagrindines  veiklos  sapaudos,  kitos  veiklos  sapaudos,  finansines  ir  investicines

veiklos sapaudos.

Nematerialusis  turtas  istaigos  apskaitoje  registruojanas  isigijimo  ar pasigaminimo

savikaina. lstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas

nuo  kitu  nematerialiojo  turto  vienetu,  tiketina,  kad  istaiga  btisimais  laikotarpiais  i§  turto

gaus  ekonomines  naudos:   galima  patikimai  nustatyti  turto   isigijimo   ar  pasiganinimo

savikaina, istaiga turi teis? tuo turtu disponuoti.

|staigos   nematerialusis   turtas   skirstomas   i   tokias   grupes,   kurioms   patvirtintas

naudingo tamavimo laikas:

1
Programine iranga, j os licenzij os ir technine 1m.
dokumentacija

2 Kitas nematerialus turtas 2m.

Amortizacija skai6iuoj ama taikant tiesini amortizacij os skai6iavimo metoda.

Nematerialusis turtas turi buti nura§omas ji perleidziant arba jei Sis turtas nebeatitinka

nematerialioj o turto pripazinimo kriterij u.

Ilgalaikis   materialusis   turtas   istaigos   apskaitoje   registruojamas   isigijimo   arba

pasigaminimo   savikaina,   jei  jo   verte   yra   ne   mazesne   nei   500   EUR.   (Sis   kriterijus

netaikomas   nekilnojamajam   turtui,   kilnojamosioms   kulttiros   vertybems   ir   transporto

priemonems),  istaigos  veikloje  tarnaus  ilgiau  nei  vienerius  metus,  pagristai  tiketina,  kad

istaiga  bdsimaisiais   laikotarpiais   i§   turto   gaus   ekonomines   naudos,   galima  patikimai

nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina, istaiga turi teis? tuo turtu disponuoti.

|staigoje  yra  ilgalaikio  materialiojo  turto  grupes  ir  nustatytas  naudingo  tarnavimo

laikas:

1 Pastatai
1.1 Pastatai (sienos 2,5  ir daugau plytu storio, perdengimai 75m.

ir denginiai gelzbetoniniai, betoniniai arba mediniai)
1.2 Infrastrukttiros ir kiti statinai 15m.

2. Masinos ir irenginiai
2.1 Kitos ma§inos ir irenginiai 10m.

2.2 Apsaugos iranga 6m.
3. Baldai ir biuro iranga
3.1 Baldai 7m
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3.2 Kompiuteriai ir ju iranga 4m.

3.3 Kopijavimo ir dokumentu dauginimo priemones 4m.

3.4 Kita biuro iranga 4m.

4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
4.1 tJkinis inventorius ir kiti reikmenys 6m.

4.2 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5m.

4.3 Muzikos instrumentai 20m.

Nusidevej imas skai6iuoj amas taikant tiesini nusidevej imo skai6iavimo metoda.

Ilgalaikis  materialusis  turtas  nura§omas  i§  apskaitos,  kai jis  perleidziamas,  Lietuvos

Respublikos   teises    aktu   nustatyta   tvarka   pripazintas   nereikalingu    arba   netinkamu

(negalimu) naudoti, yra prarandamas del vagys5iu, stichiniu nelaimiu ar kitu priezas5iu.

Biologinis turtas. |staiga biologinio turto neturi.

Finansinis turtas. |staiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Finansiniai     isipareigojimai     istaigos     apskaitoje     skirstomi     i     ilgalaikius     ir

trumpalaikius   isipareigojimus.   Ilgalaikiu   finansiniu   isipareigojimu   nera.   Trumpalaikis

finansinis  isipareigojimas  -  finansinis  isipareigojimas,  kuri  privaloma  ivykdyti  per   12

mchesiu,  skai6iuojant nuo paskutines einamoj o ataskaitinio laikotaapio dienos.  Finansiniai

isipareigojimai   apskaitoje   registruojami   tik   tada,   kai   yra   ivykdomos   visos   salygos,

nustatytos isipareigojimui atsirasti, ir istaiga prisiima isipareigojima sumoketi pinigus.

Atsargomis  laikomas  istaigos  trumpalaikis  turtas,  kuri  istaiga  per  vienerius  metus

sunaudoja  pajamoms  uzdirbti  ar  vie§osioms  paslaugoms  teikti  arba  kuris  yra  laikomas

numatant ji parduoti ar paskirstyti vykdant iprasta veikla, taip pat nebaigtu gaminti prekiu

ir  nebaigqu  teikti   paslaugu   verte   vykdant  trumpalaikes   sutartis.   Atsargomis   taip   pat

laikomas istaigos tikinis inventorius -materialusis turtas, kuris yra naudoj amas daugiau nei

viena karta ir kurio isigijimo ar pasigaminimo savikaina mazesne uZ Vyriausybes nustatyta

minimalia    istaigos    materialiojo    turto    vert?.    Registruojant    atsargas    apskaitoje,   jos

ivertinamos   isigijimo   ar  pasigaminimo   savikaina,   o   sudarant   flnansines   ataskaitas   -

isigij imo ar pasigaminimo savikaina arba grynal a realizavimo verte.

Kai atsargos (iskaitant nebaigtas vykdyti  sutartis) parduodamos  (iskaitant mainus, jei

jie galimi) ar kitaip perleidziamos/perduodamos, ju balansine verte turi btiti pripazistama to

laikotarpio   sapaudomis,   kuriuo   pripazistamos   atitinkamos   pajamos   arba   suteikianos

vie§osios  paslaugos.  Atiduoto  naudoti  istaigos  veikloje  tikinio  inventoriaus  verte  is  karto

pripazistama sapaudomis.

Pinigai -pinigai, esantys  banku saskaitose.

Finansavimo  sumos  pagal  §altinius  skirstomos  i  finansavimo  sumas  i§  valstybes

biudzeto,  i§  savivaldybes  biudzeto,  i§  Europos  Sajungos,  uzsienio  valstybiu ir taxptautiniu
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organizaciju   bei    i§   kitu   §altiniu.    Pagal   paskirti    skirstomos   i   finansavimo    sunas

nepiniginiam  turtui  isigyti,   kuris   apima  ne  tik  finansavimo   sumas   ilgalaikiam  turtui,

atsargoms  isigyti,  bet  ir  finansavimo  sumas,  gautas  nemokamai  arba uZ  simbolini  atlygi

isigyta nepinigini turta, kuris apskaitoje registruojamas tikrala verte ir finansavimo  sumas

kitoms islaidoms kompensuoti.

Atidejiniai  pripazistami  ir  registruojami  apskaitoje  tada  ir  tik  tada,  kai  del  ivykio

praeityje  istaiga turi  teisin?  prievol?  ar neat5aukiamaji  pasizadejima,  ir tiketina,  kad jam

ivykdyti  bus  reikalingi  i§tekliai,  o  isipareigojimo  suna  gali  btiti  patikimai  ivertinta.  Jei

patenkinamos ne visos Sios salygos, atidejiniai nera pripazistami.

Informacija    apie    segmentus    klasifikuojama    ir    finansiniu    ataskaitu    rinkinyje

pateikiana pagal valstybes funkcij a ~ §vietimas.

Ill. AISKINAMOJ0 RASTO PASTABOS

Ai§kinamojo    ra§to    pastabose    detalizuojami,    apra§omi    ir    paai§kinami    istaigos

finansines btikles, veiklos rezultatu,  grynojo turto poky6iu ir pinigu srautu ataskaitose teikiami

duomenys, taip pat pateikiama i§sami papildoma reik§minga informacija, nuorodos i teises aktus

ir kiti detaltis metines finansines atskaitomybes ataskaitu straipsniu paai§kinimai.  Ai§kinamojo

ra§to pastabos numeruojamos eiles tvarka. Ai§kinamojo ra§to pastabos numeris nurodomas prie

finansiniu ataskaitu  straipsnio,  kuri ji  paai§kina.  Ai§kinamojo  ra§to  pastabos  ir priedu  lenteles

neteikiamos,  jeigu   ataskaitinio   ir  prdejusio   ataskaitinio   laikotapio   finansinese   ataskaitose

atitinkamos informacijos nera, t.y. finansiniu straipsniu sumos lygios nuliui.

Papildoma informacij a pateikta aiskinamoj o ra§to lentelese.

1.    Pastaba Nr. P03.13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas".

Informacij a apie nematerialioj o turto balansines vertes pasikeitima per ataskaitini laikotarpi pateikta

priedo  lenteleje. Nustatyta lenteles  forma „Nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per

ataskaitini laikotarpi".  Per ataskaitini laikotaapi  istaiga isigij o kompiuteriu programines irangos uZ

239,58 EUR.

Per  ataskaitini  laikotaxpi  apskai6iuota  amortizacijos  suma  sudare   1619,23  EUR,  kuri  itraukta  i

pagrindines veiklos sapaudas.

Nematerialiojo turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 159,70 EUR.

2.    Pastaba Nr. P04.12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas".

Informacija apie ilgalaikio materialioj o turto balansines vertes pasikeitima per ataskaitini laikotarpi

pateikta priedo lenteleje. Nustatyta lenteles forma „Materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas

per  ataskaitini  laikotaxpi".  |staiga  per  ataskaitini  laikotaxpi  isigijo  materialaus  ilgalaikio  turto  uZ
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12 285,22 EUR.1§ ju:  ma§inos ir irengimai -749,00 EUR, baldai ir biuro  iranga -2 369,99  EUR.

Kitas  ilgalaikis  materialusis  turtas  -  9166,23  EUR,  Neatlygintinai  gauto  turto  isigijimo  verte

2 990,00 EUR.

Netinkamo naudoti turto per ataskaitini laikotaapi  istaigoje nura§yta nebuvo.

Per  ataskaitini  laikotapi  apskai6iuota  nusid6vejimo  suma  sudare  12 244,14  EUR,  kuri  itraukta  i

pagrindines veiklos sapaudas.

Materialiojo turto,  kuris yra visi§kai nudevetas, ta6iau naudojamo  istaigos veikloje isigijimo  verte

sudaro 0,00 EUR.

Materialiojo turto likutine verte ataskaitinio laikotaapio pabaigoje yra 259 233,84 EUR.

3.    PastabaNr. PO8. 8-ojo VSAFAS „Atsargos".

Informacija  apie   atsargu  vertes  pasikeitima  per  ataskaitini  laikotaapi  pateikta  priedo   lenteleje.

Nustatyta  lenteles  forma  „Atsargu  vertes  pasikeitimas  per  ataskaitini  laikotarpi".  Per  ataskaitini

laikotaapi  istaiga  isigijo  atsargu  uZ    26 478,35  EUR.  Sunaudotos  atsargos  nura§omos  i  sapaudas

vienq  karta  per  menesi,  perduotas  naudoti  inventorius  apskaitomas  nebalansineje  saskaitoje.  Per

ataskaitini laikotarpi istaiga nura§e atsargu, kurios buvo sunaudotos arba perduotos naudoti istaigos

veikloje uZ 26 478,35 EUR.

Atsargu liku6io ataskaitinio laikotaxpio pabaigoj e nera.

4.    Pastaba  Nr.   PO9.   6-ojo  VSAFAS   „Finansiniu  ataskaitu  ai§kinanasis  ra§tas"  6

priedas  „Informacij a apie i§ankstinius apmokejimus".

Informacija apie i§ankstinius apmokej imus paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai pateikta priedo

lenteleje. Nustatyta lenteles forma „Informacij a apie i§ankstinius apmokejimus".

Istaigos i§ankstiniai apmokejimai tiekejui sudaro 90,00 EUR uZ periodines spaudos prenumerata.

Kitas   ateinan6iu   laikotarpiu   sapaudas   sudaro   civilines   atsakomybes   draudimas,   elektroniniu

duomenu baziu ir kita prenumerata, i§ viso 2286,22 EUR.

5.    Pastaba Nr. Plo.17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"

7 priedas „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas".

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai pateikta

priedo lenteleje. Nustatyta lenteles forma „Informacij a apie per vienus metus gautinas sumas".

Istaigos per vienus metus gautinas sumas sudaro  sukauptos gautinos  sumos uZ 7 935,43  EUR.  Tai

yra  gautinos  finansavimo  sumos  isiskolinimo  tiekejams,  sukauptu  atostoginiu  ir  Sodros  imoku

paskutinei ataskaitinio laikotaapio dienai.

6.    Pastaba Nr. Pll.17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"

8 priedas „Informacija apie pinigus ir pinigu ekvivalentus".

Informacija  apie  pinigus  ir pinigu  ekvivalentus  paskutinei  ataskaitinio  laikotarpio  dienai  pateikta

priedo lentelej e. Nustatyta lenteles forma „Informacija apie pinigus ir pinigu ekvivalentus".
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Paskutin? ataskaitinio laikotaapio diena banko  saskaitu likutis sudare 4 202,66 EUR.1§ ju 2 833,25

EUR  fiziniu  ir  juridiniu  asmeng  parama,   1369,41   EUR  skirta  parama   1,2  %  nuo  sumoketo

gyventoju pajanu mokes6io,

7.    Pastaba Nr. P12. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos".

Informacija  pateikta  4  ir  5  priede  nustatytos  lenteliu  formos  „Finansavimo  sumos  pagal  §altini,

tikslin? paskirti irju poky6iai per ataskaitini laikotaxpi" ir „Finansavimo sumu liku5iai".

Finansavimo  sumos  skirstomos  pagal  §altini:  valstybes,  savivaldybes,  Europos  sajungos  ir  kitu

§altiniu ir pagal nepiniginiam turtui isigyti ir kitoms i§laidoms kompensuoti.

1§  valstybes  biudzeto  gauta  finansavimo  sumu uZ 26 237,00  EUR,  panaudota uZ 24171,61  EUR;

Atliktas  le§u  pergrupavimas,  nes  finansavimo  sumu  likutis  ataskaitinio  laikotaxpio  pradzioje  i5

eilutes  kitoms  i§laidoms  kompensuoti  buvo  perkeltas  nepiniginiam  turtui  isigyti,  i§  viso  7661,73

EUR;   i§   savivaldybes   biudzeto   gauta   finansavimo   sumu   uZ   372 923,23   EUR,   panaudota   uZ

374 876,98 EUR; Atliktas le§u pergrupavimas, nes finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotaapio

pradzioj e i§ eilutes kitoms i§laidoms kompensuoti buvo perkeltas nepiniginiam turtui isigyti, i§ viso

140,00 EUR;   i§ Europos  sajungos gauta finansavimo  sumu uZ 0,00 EUR, panaudota uZ  1208,64

EUR.  i§  kitu  §altiniu  gauta  finansavimo  sumu  uZ  18 236,82  EUR,  neatlygintinai  gauto  turto  uZ

2 990,00  EUR,  panaudota uZ  18 329,84  EUR,  Atliktas  le§u pergrupavimas,  nes  finansavimo  sumu

likutis ataskaitinio laikotarpio pradzioje i§  1009,82 EUR.

|staigos finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotaapio pabaigoje buvo 265 972,42 EUR.

15 ju:  i§ valstybes biudzeto  3171,65  EUR (3171,65  EUR ilgalaikio turto  likutine verte,  0,00 EUR

ateinan6iu   laikotarpiu   sapaudos   ir   pinigu   likutis   banke   kitoms    i§laidoms   kompensuoti);    i§

savivaldybes  biudzeto  193  008,11  EUR  (190 431,89  EUR  ilgalaikio  turto  likutine  verte,  2 576,22

EUR   ateinan6iu   laikotaapiu   sapaudos   kitoms   islaidoms   kompensuoti);   i§   Europos   sa).ungos

62 849,84  EUR  (62 849,84  EUR  ilgalaikio  turto  likutine  2 940,16  EUR  ilgalaikio  turto  likutine

verte,  4 002,66  EUR  ateinan6iu  laikotalpiu  sapaudos  ir  pinigu  likutis  banke  kitoms  i§1aidoms

kompensuoti).

8.    Pastaba  Nr.   P15.   18-ojo   VSAFAS   „Atidejiniai,   neapibreztieji   isipareigojimai,

neapibreztasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai"

Atidejiniai  pagal  paskirti  pateikti  priede.  |staigoje  atidejiniai  paskutinei  ataskaitinio  laikotaapio

dienai  apskai6iuoti  darbuotoju  i§eitinems  kompensacijoms  ir  sudare  466,57  EUR.  Atidejiniai  yra

perzitirimi paskutin? kiekvieno  ataskaitinio  laikotaxpio  diena ir koreguojami,  atsizvelgiant i naujus

ivykius ar aplinkybes, turin6ias itakos dabartiniam ivertinimui.

9.    Pastaba Nr. P17 ir P24 „Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai".
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Informacij a apie trumpalaikes moketinas sumas pateikta priede nustatytoje formoje "Informacija

apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas" ir priede „Informacija apie isipareigojimu dali

(iskaitant finansines nuomos (lizingo) isipareigoj imus) eurais ir uzsienio valiutomis".

|staigos trumpalaikiu moketing sumu verte ataskaitinio laikotapio pabaigoj e 7 468,86 EUR, i§ ju

tiekejams moketinos sumos 2 413,99 EUR, sukauptos atostoginiu sapaudos kartu su valstybinio

socialinio draudimo imokomis 5 054,87 EUR.

Tiekej ams moketing sumu detalizavimas:

I     uz transporto i§laidas 2021  in gruodzio men -207,75 EUR;

-     uz rysiu, §ildymo, elektros, vandens, nuoteku ir kitas komunalines paslaugas 2021 in.

gruodzio men. -2 206,24 EUR;

10. Pastaba Nr. P 18. Informacija apie grynaji turta.

Informacija apie grynojo turto poky6ius per ataskaitini laikotarpi pateikiama Grynojo turto poky6iu

ataskaitoje. |staiga rezervu neformuoja. Grynasis turtas ataskaitinio laikotaxpio pabaigoje buvo 0,00

EUR. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervir§is buvo 0,00 EUR.

11. Pastaba Nr. P02 ir Nr. P22. 25-ojo VSAFAS „Segmentai".

Pagrindines  veiklos  sapaudos  pateiktos  lenteleje  „Informacija pagal  veiklos  segmentus"  (P02)  ir

informacija  apie  pagrindines  veiklos  sapaudas  pateikta  lenteleje  „Darbo  uzmokes6io  ir  socialinio

draudimo sapaudos" (P22).

12. Pastaba Nr. P21.10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos"

Informacija apie kitas pagrindines veiklos pajamas pateikta priedo lentelej e.

Per ataskaitini laikotarpi istaigos pagrindines veiklos kitos pajamos sudare gautos pajamos i§ sporto

sales ir kitu patalpu nuomos, i§ viso 24,22 EUR.

13. Pastaba Nr. P23. 6-ojo VSAFAS „Finansiniu ataskaitu aiskinamasis ra§tas"

Informacija apie  Finansines  ir  investicines  veiklos pajamas  ir  sapaudas.  Per  ataskaitini  laikotarpi

istaiga finansines investicines veiklos pajamu neturejo. Sandoriu uzsienio valiuta neturejo.

Laikinai einanti direktores pareigas
I,E,

Kristina  Staupaite
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