
Biržų rajono kuno kulturos ir sporto centras 

Kodas 304195675, Rotušės g.2, LT- 41 175 Biržai 

2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2016 m. kovo 15 d. 

I. BENDROJI DALIS 

l.Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus 

subjektą. 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras (toliau- centras, įstaiga) yra viešasis, 

veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaita AB DNB 

banke ir antspaudą. Įmonės kodas: 304195675. Adresas: Rotušės g. 2, LT-41175, Biržai.; tel. 

8 450 32295; faksas 8 450 32295; el. p. buhalterija@bkksc.lt 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras buvo įregistruota 2016 m. kovo3 d. 

Juridinių asmenų registre. Registracijos pažymėjimo Nr. 3695-4002-6019. 

Centro steigėjas - Biržų rajono savivaldybės taryba. Centro veiklą reglamentuoja 

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18d. sprendimu Nr. T-35 „Dėl Biržų 

Kūno kultūros ir sporto centro nuostatų" . Įstaiga finansuojama iš valstybės ir savivaldybės 

biudžeto bei kitų šaltinių. Centras atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia finansines ir 

biudžeto vykdymo ataskaitas. 

1. Pagrindinė veiklos rūšis - sportinis ir rekreacinis švietimas. Kitos veiklos rūšys -

švietimui ir sportui būdinga paslaugų veikla. 

Centras rengia žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį. 

1. Finansiniai metai 

Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 

Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus 

Centras filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį 

laikotarpį 

Centre per 2016 metus vidutiniškai dirbo 34 darbuotojų. 2016 m. gruodžio 31 d. 
darbuotojų skaičius buvo 33 . 

5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę 
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įstaigos veiklą. 

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę centro veiklą, neįžvelgiama. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 

Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. 

Centro 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 ir kiti teisės aktai. 

Centro apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti 

centro vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti centro finansinę būklę bei 

veiklos rezultatus. 

Centras, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi 

apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio 

pateikimas": subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principais. 

Centro apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. Apskaita tvarkoma ir apskaitos 

dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą - Eurą. Ūkiniai 

įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su 

užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į Eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio 

valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta" nurodytus reikalavimus. 

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

Per 2016 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo. 

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, 

pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjimų, nuomos, finansinės nuomos 

(lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti 

atitinkamą objektą reglamentuojančiose gimnazijos apskaitos politikos skyriuose. 

Nematerialusis turtas centro apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo 

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

nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimais laikotarpiais iš turto gaus 

ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, 

gimnazija turi teisę tuo turtu disponuoti. 

Centro nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas 
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naudingo tarnavimo laikas: 

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą. 

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas 

nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų. 

Ilgalaikis materialusis turtas centro apskaitoje registruojamas įsigijimo arba 

pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei nustatyta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės, (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros 

vertybėms ir transporto priemonėms), centro veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, 

pagrįstai tikėtina, kad centras būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, 

galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, centras turi teisę tuo 

turtu disponuoti. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas 

ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. 

Centre yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo 

laikas: 
PATVIRTINTA 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro 
Direktoriaus įsakymu 2016.12.5 Nr. V-53 

Priedas 

BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRE TAIKOMI ILGALAIKIO TURTO 
NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI 

Taikomi turto 

Eil. Nr. Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 
nusidėvėjimo 
(amortizacijos) 

normatyvai 
(metais) 

NEMATERIALUSIS TURTAS 
1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 2 
2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* 6 
3. Kitas nematerialusis turtas 4 
4. Prestižas 5 

MATERIALUSIS TURTAS 
5. Pastatai 

5.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; 
perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio 
pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai) pastatai 

100 

5.2. Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų 
šlako blokų, perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

75 

5.3. Tašytų rąstų pastatai 40 
5.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 15 
6. Infrastruktūros ir kiti statiniai 

6.1. Infrastruktūros statiniai 
6.1.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 60 
6.1.2. Metaliniai 35 
6.1.3. Mediniai 18 
6.2. Kiti statiniai 15 
7. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai 
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Taikomi turto 
nusidėvėjimo 

Eil. Nr. Ilgalaikio turto grupės ir rūšys (amortizacijos) 
normatyvai 

(metais) 
7.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 20 
8. Mašinos ir įrenginiai 

8.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai 10 
8.2. Ginkluotė, ginklai ir karinė technika 20 
8.3. Medicinos įranga 7 
8.4. Apsaugos įranga 6 
8.5. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 3 
8.6. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai 

ir įranga 
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8.7. Kitos mašinos ir įrenginiai 10 
9. Transporto priemonės 

9.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 7 
9.2. Specialūs automobiliai 7 
9.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 6 
9.4. Kitos transporto priemonės 9 
10. Baldai ir biuro įranga 

10.1. Baldai 8 
10.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4 
10.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4 
10.4. Kita biuro įranga 6 
11. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 

11.1. Scenos meno priemonės 8 
11.2. Sporto inventorius 20 
11.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 6 
11.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 2 
11.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 

* Jeigu patentai, išradimai, licencijos ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio 
laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju 
lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi. 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikanti tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą iki 0. 

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 

Atsargomis laikomas centro trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus 

sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas 

numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir 

nebaigtų teikti paslaugų vertė vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas 

įstaigos ūkinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą 

ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią 

įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos 

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo ar 
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pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė. 

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

jie galimi) ar kitaip perleidžiamos/ perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to 

laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios 

paslaugos. Atiduoto naudoti centro veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama 

sąnaudomis. Atsargos nurašomos taikant FIFO metodą. 

Finansinis turtas centre apskaitoje registruojamas tik tada, kai centras gauna arba 

pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Finansinis turtas 

skirstomas į: ilgalaikį ir trumpalaikį finansinį turtą. Ilgalaikio finansinio turto centras neturi. 

Trumpalaikis finansinis turtas skirstomas į: 

išankstinius apmokėjimus; 

per vienerius metus gautinas sumas; 

pinigus ir pinigų ekvivalentus; 

kitą trumpalaikį finansinį turtą. 

Pinigai - pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. 

Finansavimo sumos gautos (gautinos) ir panaudotos, arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis 

susijusios sąnaudos. 

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, centro 

sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus 

subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo 

sumas. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, 

registruojamos kaip centro sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam 

tikslui, pajamas. 

Finansiniai įsipareigojimai centro apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir 

trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų centras neturi. 

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai skirstomi į: 

tiekėjams mokėtinas sumas; 

su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus; 

sukauptas mokėtinas sumas. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos 

sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir centras prisiima įsipareigojimą sumokėti 

pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. 
Pajamos centre pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos 

registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos 
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tikrąja verte ir yra 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 išleidimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į 

grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės 

veiklos sąnaudos. 

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos 

kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už 

kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus-

gruodžio 31 d. 

Reikšmingos sumos teikiant metinę atskaitomybę - 2 % nuo per finansinius metus 

gautų finansavimo sumų. 

III. PASTABOS 

Pastaba P02: 

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas ir pinigų srautus 

1. Informacija apie pinigų srautus pateikiama pinigų srautų ataskaitoje. 

2. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama veiklos rezultatų 

ataskaitoje ir informacijoje apie veiklos segmentus (1 priedas). 

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 136946,13 Eur. Kai kurios iš jų: 

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateikiamos pastaboje 
Nr. P22. 

2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro - 5129,11 Eur. 

3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro - 7908,45 Eur 
i š jų : 

šildymo sąnaudos - 5418,21 Eur; 

elektros energijos sąnaudos - 1713,48 Eur; 

vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos - 412,77 Eur; 

ryšių paslaugų sąnaudos -363,99 Eur; 
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Pastaba P03: 

Informacija apie nematerialųjį turtą 

1. Nematerialiojo turto centras neturi. 

2. Centras nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas 

neribotas, neturi. 

3. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija, centras neturi. 

4. Turto, kuris nebenaudojamas centre veikloje, nėra. 

5. Naujo turto, įsigyto perduoti, centras neturi. 

6. Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto 

nebuvo. 

7. Tyrimų išlaidų, pripažintų to laikotarpio sąnaudomis per ataskaitinį laikotarpį 

nebuvo. 

8. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise 

valdomo nematerialiojo turto centro balanse nėra. 

Pastaba P04: 

Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą 

1. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio 

materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje 

(4 priedas). Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina - 611572,33Eur. 

nusidėvėjimas - 321396,37Eur. likutinė vertė - 290175,96Eur. 

2. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija, centras neturi. 

3. Turto, kuris nebenaudojamas centro veikloje, nėra. 

4. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami centro įprastinėje veikloje ir laikomi 

vien tiktai pajamoms iš nuomos, centras neturi. 

5. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto centras neturi. 

6. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, centras 

nėra pasirašiusi. 

7. Centras, ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar 

nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių, ar kitų vertybių, neturi. 

12. Akcinei bendrovei Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto 
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ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje centras neturi. Akcinei bendrovei Turto bankui 

perduoto parduoti valstybės turto nėra. 

Pastaba P08: 

Informacija apie atsargas 

1. Balansinės atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų 

grupes pateikiamas lentelėje (6 priedas). 

2. Nemokamai gautų atsargų per 2016 m. negavo. 

Davėjas Atsargų 
pavadinimas 

ES lėšos 
(Eur) 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

(Eur) 

S avivaldybės 
biudžeto 

lėšos (Eur) 
Lėšos iš kitų 
šaltinių (Eur) 

Iš viso 
(Eur): 

3. Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių butų sumažinta atsargų vertė, taip pat 

aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių butų atkurta sumažinta atsargų vertė, nebuvo. 

4. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų centras neturi. 

5. Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, centras neturi. 

6. Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise 

valdomų atsargų, centras neturi. 

Pastaba P09: 

Informacija apie finansinį turtą 

1. Informacija apie išankstinius mokėjimus ir ateinančių laikotarpių sąnaudas 

pateikiama lentelėje (7 priedas). 

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių mokėjimų neturi. 

Pastaba P10: 

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 

1. Informacija apie gautinas sumas pateikiama lentelėje (8 priedas). 

2. Gautinų sumų už suteiktas paslaugas nėra. 

3. Sukauptos gautinos sumos sudaro 18891,40 Eur. Šią sumą sudaro: 

Savivaldybės biudžeto lėšos - 18891,40 Eur. 

4. Palyginti sukauptas gautinas sumas metų pabaigai su praėjusiu laikotarpiui, 
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negalime nes vyko įstaigų reorganizacija. 

Pastaba P11: 

Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus 

1. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikta lentelėje (9 priedas). 

2. Pinigai bankų sąskaitose sudaro - 1342,63 Eur. Tai rėmėjų, kitų juridinių 

asmenų paramos lėšos ir pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą 

pervestos sumos (2% nuo gyventojų pajamų mokesčio). 

3. Pinigų ekvivalentų centras neturi. 

Pastaba P12: 

Informacija apie finansavimo sumas 

1. Informacija apie finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius 

per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje (10 priedas). 

2. Per 2016 m. gautas finansavimas- 125662,83 Eur. Šią sumą sudaro: 
Valstybės biudžeto lėšos - 19765 Eur . 

Savivaldybės biudžeto lėšos - 104577,83 Eur (iš jų: 

iš Biržų rajono savivaldybės iždo -104510,33 Eur; 

iš Biržų rajono savivaldybės administracijos - 67,50 Eur. 

Lėšos iš kitų šaltinių - 1320 Eur. iš jų: 

Lietuvos Krepšinio federacija - 720Eur. 

iš kitų subjektų ir privačių asmenų - 600 Eur. 

4. Informacija apie Finansavimo sumų likučius pateikiama lentelėje (11 

priedas). 

5. Finansavimo likučius sudaro 292742,95 Eur iš jų: 

Valstybės biudžeto lėšos - 207118,69 Eur iš jų: 

ilgalaikio turto likutinė vertė - 207118,69 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos - 83998,19 Eur (iš jų: 

ilgalaikio turto likutinė vertė - 80710,82 Eur; 

apmokėtos nenurašytos medžiagos (malkos) - 3287,37 Eur. 

Lėšos iš kitų šaltinių - 1626,07 Eur iš jų: 

ilgalaikio turto likutinė vertė - 283,44 Eur. 

pinigai bankų sąskaitose - 1342,63 Eur. 

6. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigyta - 1579Eur. 
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Pastaba P17: 

Informacija apie finansinius įsipareigojimus 

1. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų centras neturi. 

2. Trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro: 

tiekėjams mokėtinos sumos; 

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 

sukauptos mokėtinos sumos. 

3. Informacija apie tiekėjams mokėtinas ir sukauptas mokėtinas sumas 

pateikiamos lentelėje (12 priedas). 

4. Tiekėjams mokėtinos sumos 2016 m. gruodžio 31 sudarė -394,51 Eur iš jų: 

už komunalines paslaugas - 312,75 Eur; 

už ryšių paslaugas - 81,76 Eur 

5. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro - 4266,73 Eur. iš jų: 

socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas - 4266,73 Eur. 

6. Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 14230,16 Eur. iš jų: 

sukauptos atostoginių darbo užmokesčio sąnaudos - 10864,50 Eur; 

sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos - 3365,66 Eur. 

Pastaba P18: 

Informacija apie grynąjį turtą 

1. Informacija apie gimnazijos grynąjį turtą pateikiama „Grynojo turto pokyčių 

ataskaitoje". 

2. Įstaigos grynąjį turtą 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro sukauptas perviršis iš 

pajamų už suteiktas paslaugas - 2063,01 Eur.iš jų: 

ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė - 2017,97 Eur 

Apmokėtas ir nenurašytas kuras - 45,04Eur. 

Pastaba P21: 

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas 

1. Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas yra pateikiama lentelėje (13 

priedas). 

2. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro - 6367,41 Eur, (iš jų: 

pajamos už kitas atsitiktines suteiktas paslaugas - 1297,82 Eur; 

pajamos už vaikų išlaikymą biudžetinėje įstaigoje - 5069,59Eur. 

10 



Pastaba P22: 

Informacija apie pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudas 

1. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudarė 

106592,22 Eur (14 priedas)(iš jų: 

darbo užmokesčio sąnaudos- 85726,50 Eur; 

socialinio draudimo sąnaudos- 20865,72 Eur). 

2. Visos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos buvo patirtos etatų 

sąraše nurodytų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. 

3. Palyginus darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos išaugo dėl 

padidėjusio darbuotojų darbo užmokesčio kylant minimaliai mėnesinei algai ir didėjant 

pedagogų darbo užmokesčiui. 

Pastaba P23: 

Informacija apie finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas 

1. Informacija apie finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 

lentelėje (15 priedas). 

2. Baudų ir delspinigių sąnaudų nėra. 

Pastaba P24: 

Finansinės rizikos valdymas 

1. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis 

pateikiama lentelėje (16 priedas). 

IV. KITA INFORMACIJA 

Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį 
turtą ir poataskaitinius įvykius 

1. Centras atidėjinių, neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto neturi. 

Informacija apie nuomą, finansinę nuomą (lizingą) ir kitas turto perdavimo 

11 



sutartis 

1. Turto, naudojamo pagal finansinės nuomos sutartis, centras neturi. 

Direktorius 

Vyr. buhalterė 

Sigitas Mitrochinas 

Virginija Kriukienė 
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Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras, 304195675 Rotušės g. 2, Biržų m.. Biržų r. sav. 

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys) 

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena 

1 2 3 4 5 
D FINANSAVIMO SUMOS P12 292.742,95 
1 Iš valstybės biudžeto 207.118,69 
II Iš savivaldybės biudžeto 83.998,19 
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 
IV Iš kitų šaltinių 1.626,07 
E ĮSIPAREIGOJIMAI 18.891,40 
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 
1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 

Ilgalaikiai atidėjiniai 
Tr.i Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 18.891,40 
M Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 
Itt.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 

3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 
11.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 
II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 
II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 
II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 394,51 
11.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 4.266,73 
11.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 14.230,16 
11.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 
F GRYNASIS TURTAS P18 2.063,01 
I Dalininkų kapitalas 
II Rezervai 
II. 1 Tikrosios vertės rezervas 
II.2 Kiti rezervai 
III Nuosavybės metodo įtaka 
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 2.063,01 1 

Einamųjų metų perviršis ar deficitas 2.063,01 
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 

MAŽUMOS DALIS 

h 
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 

[\ 313.697,36 

Direktorius 
Sigitas Mitrnr.hinas 

(vardas ir pavarde) 

Vyr. buhalterė 
МгЩШШШМ&ёГ 

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) 

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) 



Biržų rajono kflno kultūros ir sporto centras, 304195675 Rotušės g. 2, Biržų m., Biržų r. sav. 

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 

Patvirtinta 
ID: -2147446805 

D/L: 2017-03-15 09:52:51 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

-л з-Nr. 5 г? 
(data) 

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena 

1 2 3 4 5 
A ILGALAIKIS TURTAS 290.175,96 

Nematerialusis turtas 

Plėtros darbai 

Programinė įranga ir jos licencijos 

P Kitas nematerialusis turtas 
\ Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 

-|T.5 Prestižas 
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 290.175,96 
II. 1 Zemė 
П.2 Pastatai 198.976,93 
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 83.154,86 
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 

II.5 Mašinos ir įrenginiai 8.044,17 
II.6 Transporto priemonės 0,00 
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 

II.8 Baldai ir biuro įranga 0,00 
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00 
11.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 
III Ilgalaikis finansinis turtas 
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 

B BIOLOGINIS TURTAS 
r TRUMPALAIKIS TURTAS 23.521,40 

K Atsargos P08 3.287,37 
I- Strateginės ir neliečiamosios atsargos 

h -
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 3.287,37 
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 
1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 

II Išankstiniai apmokėjimai 

III Per vienus metus gautinos sumos P10 18.891,40 

ПЫ Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 

III.3 Gautinos finansavimo sumos 
III 4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 

III.5 Sukauptos gautinos sumos 18.891,40 

III.6 Kitos gautinos sumos 

IV Trumpalaikės investicijos 

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P l l 1.342,63 

IŠ VISO TURTO: 313.697,36 
(tęsinys kitame puslapyje) 
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Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras, 304195675 Rotušės g. 2, Biržų m., Biržų r. sav. 

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 

Patvirtinta 
ID: -2147446805 

D/L: 2017-03-15 09:52:51 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

J p f J - J J O Nr. f O 
(data) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

1 2 3 4 5 
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 135.188,14 
I FINANSAVIMO PAJAMOS 128.820,73 
1.1 Iš valstybės biudžeto 22.470,74 
1.2 Iš savivaldybių biudžetų 105.445,02 
1.3 lš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 
1.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 904,97 
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS 
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 6.367,41 
III. 1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 6.367,41 
III.2 Pcrvestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -136.946,13 
1 DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -106.592,22 
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -5.129,11 
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -7.908,45 
IV KOMANDIRUOČIŲ -2.485,20 
v TRANSPORTO -4.382,82 
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -6.916,66 
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 
XI NUOMOS 
XII FINANSAVIMO 
XIII KITŲ PASLAUGŲ -3.531,67 
XIV KITOS 
c PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -1.757,99 
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 
11 PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA 

G PELNO MOKESTIS 

H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO 
ĮTAKĄ -1.757,99 

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -1.757,99 
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI f 

C 

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) 

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) 

Direktorius 
Sigitas Mitrnr.hinas 

(vardas ir pavardė) 

Vyr. buhalterė 
Virginija Kriukien&rias ir pavarde) 
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Biržų rajono kuno kulturos ir sporto centras, 304195675 Rotušės g. 2, Biržų m., Biržų r. sav. 

2016 M. G R U O D Ž I O 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ A T A S K A I T Ų R I N K I N Y S 

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip) 

Patvirtinta 
ID: -2147446805 

D/L: 2017-03-15 09:52:51 

G R Y N O J O T U R T O P O K Y Č I Ų A T A S K A I T A 
P A G A L 2016 M. G R U O D Ž I O 31 D. D U O M E N I S 

f j - c f - N r , f ^ ) 
(data) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai Pastabos Nr. 

Tenka kontroliuojančiajam subjektui 

Iš viso Mažumos dalis Eil. 
Nr. 

Straipsniai Pastabos Nr. 

Dalininkų kapitalas 
Tikrosios vertės 

rezervas 
Kiti rezervai 

Nuosavybės metodo 
įtaka 

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
jtaką 

Iš viso Mažumos dalis 

1 2 3 4 5 6 7 8 4 10 
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X 
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X 
4 Kitos rezervų padidėj imo (sumažėj imo) sumos X X 
5 Kiti sudaryti rezervai X X X 
6 Kiti panaudoti rezervai X X X 
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėj imo (sumažėj imo) sumos X X 
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 
9 Kiti pokyčiai 
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X 
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X 
13 Kitos rezervų padidė j imo (sumažėj imo) sumos X X 2.644,52 2.644,52 
14 Kiti sudaryti rezervai X X X 
15 Kiti panaudoti rezervai X X X 
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėj imo (sumažėj imo) sumos X X 
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar defieitas X X X -1.757,99 •i 757,99 
18 Kiti pokyčiai 1.176,48 1.176,48 
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 2.063,01 2.063,01 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. 

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) 

f vyriausiasis buhalteris (buhalterisl. ie ieu nrivaloma naeal teisės aktus4) 

(parafas) (vardas ir pavardė) 

Vyr. buhaltere 
ЩЩШШЪё 
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Biržų rajono kuno kulturos ir sporto centras, 304195675 Rotušės g. 2, Biržų m., Biržų r. sav. 

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 

Patvirtinta 
ID: -2147446805 

D/L: 2017-03-15 09:52:51 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

(data) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Eil. Nr Straipsniai Pastabos Nr. 
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

Eil. Nr Straipsniai Pastabos Nr. 
Tiesioginiai pinigų 

srautai 
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų 
srautai 

Netiesioginiai pinigų 
srautai Iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 S 9 
A PAGRINDINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 1.342,63 0,00 1.342,63 
1 įplaukos 139.962,49 0,00 139.962,49 
1.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 126.582,82 0,00 126.582,82 
1.1.1 Iš valstybės biudžeto 19.765,00 0,00 19.765,00 
1.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 104.577,83 0,00 104.577,83 
1.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 
1.1.4 Iš kitų šaltinių 2.239,99 0,00 2.239,99 
1.2 Iš mokesčių 
1.3 Iš socialinių įmokų 
1.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 6.367,41 0,00 6.367,41 
1.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 7.012,26 0,00 7.012,26 
1.6 Gautos palūkanos 
1.7 Kitos įplaukos 
11 Pervestos lėšos -7.012,26 0,00 -7.012,26 
11.1 Į valstybės biudžetą 
11.2 | savivaldybių biudžetus -7.012,26 0,00 -7.012,26 
П.З ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms 
П.4 Į kitus išteklių fondus 
П.5 Viešojo sektoriaus subjektams 
П.6 Kitiems subjektams 
III Išmokos P02 -131.607,60 0,00 -131.607,60 
Ш.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -102.325,49 0,00 -102.325,49 
III. 2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -11.609,61 0,00 -11.609,61 
Ш.З Komandiruočių -2.671,19 0,00 -2.671,19 
Ш.4 Transporto -5.067,90 0,00 -5.067,90 
III.5 Kvalifikacijos kėlimo 
III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 
III.7 Atsargų įsigijimo -6.303,71 0,00 -6.303,71 
III. 8 Socialinių išmokų 
III.9 Nuomos 
III. 10 Kitų paslaugų įsigijimo -3.629,70 0,00 -3.629,70 
Ш. 11 Sumokėtos palūkanos 
m. 12 Kitos išmokos 

(tęsinys kitame puslapyje) 
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Biržų rajono kuno kulturos ir sporto centras, 304195675 Rotušės g. 2, Biržų m., Biržų r. sav. 

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 

r r 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys) 

Eil. Nr Straipsniai Pastabos Nr. 
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

Eil. Nr Straipsniai Pastabos Nr. 
Tiesioginiai pinigų 

srautai 
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso 
Tiesioginiai pinigų 

srautai 
Netiesioginiai pinigų 

srautai Iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
B INVESTICINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas 
11 Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas 
III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas 
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas 
v Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas 
VI Kiti investicinės veiklos pinigų srautai 
c FINANSINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 
I Įplaukos iš gautų paskolų 
II Gautų paskolų grąžinimas 
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas 
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 
IV. 1 Iš valstybės biudžeto 
IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 
IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 
IV.4 Iš kitų šaltinių 

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 

VI Gauti dividendai 
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 

D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI 
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 1.342,63 0,00 1.342,63 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1.342,63 1.342,63 

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) 

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) 

Direktorius 

fr pavarde) 

tyr. huhalterė. JT-
VirginijaSenT 

/ 



f 
\ r 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras, 304195675 Rotušės g. 2 , . . щ m., Biržų r. sav. 

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
(Vjsos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 

Patvirtinta 
ID: -2147446805 

D/L: 2017-03-15 09:52:51 

P24 Finansinės rizikos valdymas 

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALJ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) 
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS 

Eil. 
Nr. 

Įsipareigojimų dalis valiuta 
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

1 2 3 4 
1 Eurais 18.891,40 
2 JAV doleriais 
3 Kitomis 
4 Iš viso 18.891,40 

' I r m 



/ 1 ( 

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių VSS tina n v ataskaitų aiškinamajame rašte* 

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31 
304195675 - Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras 
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai 

Eil. 
Nr. Straipsniai* 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

1 2 3 4 
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 6.367,41 
1.1 Pajamos iš rinkliavų 

1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus 

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 6.367,41 
1.3.1 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos 6.367,41 
1.3.2 Nuomos pajamos (pagrindinė veikla) 
1.4 Kitos 
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos 
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 6.367,41 

* 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. 

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti 
reikšmę - 1 . 
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2. 

Neužpildyta 

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos", 2 priedas 



Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31 
304195675 - Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras 
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai 

EU. 
Nr. Straipsniai 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 

EU. 
Nr. Straipsniai I i viso 

Tarp jų viešojo 
sektoriaus 
subjektams 

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams 

Iš viso 
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams 

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir f inansavimo sumos 

2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 4.266,73 4.266,73 
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 394,51 
4 Sukauptos mokėtinos sumos 14.230,16 
4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos 

4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 14.230,16 
4.3 Kitos sukauptos sąnaudos . 
4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 

5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai 

5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai 

5.2.1 Mokesčių, gautų avansu, sumos 

5,2.2 Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos 

5.2.3 Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai 

5.3 Kitos mokėtinos sumos 

6 Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 18.891,40 4.266,73 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, 
prašome įvelti reikSmę - 1. 
Jei neteiksite Sios lentelės, pra iome įvesti reikimę - 2. 

1 Pateikiau 

Kiti pokyčiai 
(jungimai) 

9 

219.98 
17-207.33 

.207.33 

17.427,31 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai", 12 priedas 
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P l l Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

Eil. Straipsniai diena laikotarpio diena 

Nr. Iš viso Biudžeto Iš viso Biudžeto 

1 2 3 4 5 6 

1 
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 

1.1 Pinigai bankų sąskaitose 
1.2 Pinigai kasoje 
1.3 Pinigai kelyje 
1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 
1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 
1.6 Pinigų ekvivalentai 
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 
2.1 Pinigai bankų sąskaitose 
2.2 Pinigai kasoje 
2.3 Pinigai kelyje 
2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 
2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 
2.6 Pinigų ekvivalentai 

3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) 

1.342,63 

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 1.342,63 
3.2 Pinigai kasoje 
3.3 Pinigai kelyje 
3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 
3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 
3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 
4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 1.342,63 
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

1 
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Finansavimo sumos 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ 

Eil. Nr. 
Finansavimo sumos 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

Per ataskaitinį laikotarpį Per ataskaitinį laikotarpį 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje Eil. Nr. 
Finansavimo sumos 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turtą 

Finansavimo sumų 
pergrupavimas* 

Neatlygintinai gautas 
Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams 

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo 

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai 

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams 

Finansavimo sumos 
grąžintos 

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas 
Kiti pokyčiai 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

1 10 11 12 13 14 

1 
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų) 

19.765,00 -22.470,74 209.824,43 207.118,69 

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti -2.705,74 209.824,43 207.118,69 

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 19.765,00 -19.765,00 0,00 

2 
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą ii Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų) 

104.577,83 -103.760,95 83.181,31 83.998,19 

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 8.261,31 -7.444,43 83.181,31 83.998,19 

2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 96.316,52 -96.316,52 0,00 

3 

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

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 
3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 
4 Iš kilų šaltinių 1.320,00 329,35 -1.206,62 1.183,34 1.626,07 

4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 329,35 -309,26 263,35 283,44 

4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.320,00 -897,36 919,99 1.342,63 

5 Iš viso finansavimo sumų 125.662,83 329,35 -127.438^1 294.189,08 292.742,95 

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valii su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis. 
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 

Eil. 
Nr. 

Finansavimo sumos 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Eil. 
Nr. 

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos) 

Finansavimo sumos 
(gautos) 

Iš viso 
Finansavimo sumos 

(gautinos) 
Finansavimo sumos 

(gautos) 
Iš viso 

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 

1 
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 

207.118,69 207.118,69 

2 
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 

83.998,19 83.998,19 

3 

lš 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) 

4 Iš kitų šaltinių 1.626,07 1.626,07 

5 Iš viso 292.742,95 292.742,95 

»hm 
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EiL 
Nr. 

Straipsniai Žemė 

Pastatai 

Infrastruktūros Ir 
Idti statiniai 

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės 

Mašinos ir įrenginiai Transporto Kilnojamosios 
kultūros vertybės 

Baldai ir biuro įranga 

Kitas Ilgalaikis 
materialusis turtas 

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas 

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai 

Išviso EiL 
Nr. 

Straipsniai Žemė 
Gyvenamieji Kiti 

Infrastruktūros Ir 
Idti statiniai 

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės 

Mašinos ir įrenginiai Transporto Kilnojamosios 
kultūros vertybės 

Baldai ir biuro įranga 
Kitos vertybės Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas 
Nebaigta statyba Išankstiniai 

apmokėjimai 
Išviso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

2 IsigijiAai per ataskaitinį laikotarpi (2.1+2.2) 1.579,00 1.579,00 
2.1 Pirkto tuno įsigijimo savikaina 1.579.00 1.579,00 
2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 

3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per 
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) 

3 1 Parduoto 
3.2 Perduoto * 
3 J Nurašyto 
4 
5 322.974.40 182.727,35 68.091,40 28.962,00 4.502,14 2.736,04 609.993,33 

6 įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
aikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 322.974,40 182.727,35 69.670,40 28.962,00 4.502,14 2.736,04 611.57233 

7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio X X X X 

s X X X X s suma'^ X X X X 

9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį X -1.265,24 -2.803JI -1.060,56 X X X -5.129,11 

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto X X X X 

10.1 Parduoto X X X X 
10.2 Perduoto X X X X 
10.3 Nurašyto X X X X 
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X 
12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X -122.732,23 -96.769,18 -60.565,67 -28.962,00 -4.502,14 X -2.736,04 X X -316.267,26 

13 pabaigoje (7+8+9-I0+/-I1 + 12) X -123.997,47 -99.572,49 -61.626,23 -28.962,00 -4.502,14 X -2.736,04 X X -321.396,37 

14 N u vertėj mo suma ataskait 1 kotarpi adž X X 14 X X 

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo X X 

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpi X X 

17 X X 17 X X 

18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+ 18.248 1) X X 

18 1 Parduoto X X 
18.2 Perduoto X X 
18.3 Nurašyto X X 
19 Pergrupavimai (*/-) X X 
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X 

21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) X X 

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X 

23 X X X X X X X X X 23 tikrosios vertės pokytis X X X X X X X X X 

24 Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma(+/-) X X X X X X X X X 

25 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1+25.2+25.3) X X X X X X X X X 

25.1 Parduoto X X X X X X X X X 
25.2 Perduoto X X X X X X X X X 
25.3 Nurašyto X X X X X X X X X 
26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X 
27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X 

28 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27) X X X X X X X X X 

29 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21 +28) 198.976,93 83.154,86 8.044,17 0,00 0,00 0,00 290.175,96 

30 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. 
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. 
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>8 Atsargos 

A T S A R G Ų V E R T Ė S P A S I K E I T I M A S PER A T A S K A I T I N Į L A I K O T A R P Į * 

Eil. Nr. , Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos 

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius 

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys 

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti 

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti 

Iš viso Eil. Nr. , Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos 

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija 
Nebaigtos vykdyti 

sutartys 
Pagaminta produkcija 

Atsargos, skirtos 
parduoti 

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskait inio laikotarpio pradžioje 
l Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1 +2.2) 24.827,42 24.827,42 

1 Įsigyto turto įsigij imo savikaina 24.827,42 24.827,42 
1.2 Nemokamai gautų atsargų įsigij imo savikaina 

S 
Atsargų sumažėj imas per ataskaitinį laikotarpi 
(3.1+3.2+3.3+3.4) -21.614,70 -21.614,70 

S.1 Parduota 
S.2 Perleista (paskirstyta) 
S.3 Sunaudota veikloje -21.614,70 -21.614,70 
i.4 Kiti nurašymai 
t Pergrupavimai (+/-) 
> Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai 74,65 74,65 

i 
Atsargų įsigijimo vertė ataskait inio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5) 3.287,37 3.287,37 

1 Atsargų nuver tė j imas ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

i 
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertė j imo suma (iki perdavimo) 

) Atsargų nuvertėj imas per ataskaitinį laikotarpi 

10 
Atsargų nuvertė j imo atkūr imo per ataskaitinį laikotarpį 
suma 

11 
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėj imas 
(11.1 + 11.2+11.3+11.4) 

11.1 Parduota 
11.2 Perleista (paskirstyta) 
11.2 Sunaudota veikloje 
11.3 Kiti nurašymai • 

12 Nuver tė j imo pergrupavimai (+/-) 
13 Atsargų nuver tė j imo kiti pokyčiai 

14 
Atsargų nuver tė j imas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13) 

15 
Atsargų balansinė vertė ataskait inio laikotarpio pabaigoje 
(6-14) 3.287,37 3.287,37 

16 
Atsargų balansinė vertė ataskait inio laikotarpio pradžioje 
(1-7) 

* Reikšmingos sumos turi buti deta l izuojamos a iškinamojo rašto tekste. 
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(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 

Informacija pagal segmentus 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS S E G M E N T U S 

Patvirtinta 
Ш: -2147446805 

D/L: 2017-03-15 09:52:51 

EU. 
Nr. 

Finansinių ataskaitų straipsniai 
Segmentai Segmentai 

Iš viso EU. 
Nr. 

Finansinių ataskaitų straipsniai 
Bendros valstybės 

paslaugos 
Gynyba 

V iešoji tvarka ir 
visuomenės apsauga 

Ekonomika Aplinkos apsauga 
Bustas ir komunalinis 

ūkis 
Sveikatos apsauga 

Poilsis, kultūra ir 
religija 

Švietimas Socialinė apsauga 
Iš viso 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos > -136.946,13 -136.946,13 
I I Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -106.592,22 -106.592,22 
1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -5.129,11 -5.129,11 
1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -7.908,45 -7.908,45 
1.4 Komandiruočių -2.485,20 -2.485,20 
1.5 Transporto -4.382,82 -4.382,82 
1.6 Kvalifikacijos kėlimo 
1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 
1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 
1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -6.916,66 -6.916,66 
1.10 Socialinių išmokų 
1.11 Nuomos 
1.12 Finansavimo 
1.13 Kilų paslaugų -3.531,67 -3.531,67 
1.14 Kilos 

2 
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka 

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 
3.1 Išmokos -131.607,60 -131.607,60 
3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -102.325,49 -102.325,49 
3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -11.609,61 -11.609,61 
3.1.3 Komandiruočių -2.671,19 -2.671,19 
3.1.4 Transporto -5.067,90 -5.067,90 
3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo 
3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 
3.1.7 Atsargų jsigijimo -6.303,71 -6.303,71 
3.1.8 Socialinių išmokų 
3.1.9 Nuomos 
3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -3.629,70 -3.629,70 
3.1.11 Sumokėtos palūkanos 
3.1.12 Kitos išmokos 

1 
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Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Darbo .užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 

Darbo_užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: 

Darbo santykių rūšis 
Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.) 

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

2 3 4 5 6 7 8 
Etatų sąraše nurodyti darbuotojai 
Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal 
kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias 
darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, 
autorines ir panašias darbo sutartis) 

-85.726,50 -20.865,72 33 

Iš viso -85.726,50 -20.865,72 33 
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