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2019 m kovo 14 d. 

Kaunas 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

          Kauno plaukimo mokykla, trumpasis pavadinimas – Plaukimo mokykla,  įregistruota 

Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 195470111. Mokyklos adresas: Demokratų g. 

34 , Kaunas. 

          Kauno plaukimo mokyklos priklausomybė – Kauno miesto savivaldybės mokykla. 

          Mokyklos savininkas – Kauno miesto savivaldybė, kodas 111106319, Laisvės al. 96, LT 

– 44251 Kaunas. 

         Sporto mokyklos teisinė forma- biudžetinė įstaiga, veiklos sritis- sportas   

          Pagrindinė mokyklos paskirtis – plėtoti kūno kultūrą ir sportą šiose sporto šakose: 

plaukimo, vandensvydžio, šuolių į vandenį, triatlono, neįgaliųjų plaukimo, žirgų sporto, ir 

šiuolaikinės penkiakovės.               

          Kauno plaukimo mokyklos veiklos tikslas – per sportą ir kūno kultūrą skatinti vaikų ir 

jaunimo saviraišką, užtikrinti masiškumą, sudaryti palankią aplinką mokinių užimtumui, 

tenkinti išskirtinius jų gabumus, poreikį sportui, sveikatos stiprinimui. Rengti pagal sportinio 

meistriškumo pakopas sportininkus, galinčius tinkamai atstovauti mokyklai, Kauno miestui, 

Lietuvai įvairiuose tarptautiniuose ir šalies renginiuose. 

                Tarpinės finansinės ataskaitos  sudarytos pagal 2018 metų gruodžio 31 dienos 

duomenis. 

        Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų sporto mokykla neturi. 

        Kauno plaukimo mokyklos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 87. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 112,5 etatai. 

       Esminių įvykių, galinčių paveikti tolimesnę mokyklos veiklą, nėra. 

       Kauno plaukimo mokyklos restruktūrizavimas nei veiklos nutraukimas nenumatomas. 

       Teisinis procesas su buvusiu mokyklos direktorium Šarūnu Mažutaičiu, kuris atleistas 2018 

m. kovo 31 d. tarybos sprendimu Nr. T-143 baigtas. Vykdant Kauno apygardos teismo 2018 m. 

lapkričio 8 d. nutartį Šarūnui Mažutaičiui  išmokėtos priteistos sumos. 

       Kauno plaukimo mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ( toliau-VSAFAS) 

       Pateikiamos žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų tarpinės finansinės ataskaitos. 
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       Nuo 2015 m. sausio 01 d. finansinės operacijos vykdomos bei finansinės ataskaitos 

pateikiamos eurais (Euro įvedimo Lietuvos respublikoje įstatymas). 

       Finansinių ataskaitų valiuta ir tikslumas: eurais ir centais. 

 

 

2. APSKAITOS POLITIKA 

 

          Nuo 2017 metų Kauno plaukimo mokyklos buhalterinę apskaitą tvarko Kauno 

biudžetinė įstaiga „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“. Apskaitai tvarkyti 

naudojama buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“, kuri yra pritaikyta apskaitai 

tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. 

      Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

valstybės funkciją; 

programą; 

lėšų šaltinį; 

valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

        Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio 

mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, 

teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 

                                         Minimalios apskaitos politikos  nuostatos 

 

                                                    Nematerialusis turtas 

 

       Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 

ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė 0. 
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Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir 

patvirtinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. A-4907.  

                                           Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo 

turto pripažinimo kriterijus.           

          Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pagal pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

          Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, 

finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir 

nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

  Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą turto naudingo 

tarnavimo laiką. 

            Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 

A-4907.  

 Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami 

esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba prailgina turto naudingo 

tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes.  

 

                                                 Atsargos 

 

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ 

.    Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina., sudarant 

finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

          Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

 Naudojamojo inventoriaus kiekinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine 

ir vertine išraiška. 
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                                                   Finansinis turtas   

 

           Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 

nustatytos  17-ajame  VSAFAS  „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis 

turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Pirmą kartą pripažįstant finansinį turtą jis yra 

įvertinamas įsigijimo savikaina. 

                                                      Gautinos sumos  

  

             Gautinos sumos registruojamos tada, kai mokykla įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 

finansinį turtą  pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.  Gautinos 

sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  

               Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo 

savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

 

                                                     Finansavimo sumos 

 

               Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 

nustatytus kriterijus. 

             Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, 

Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos 

nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms 

įgyvendinti. Finansavimo sumos apima mokyklos gautus ir gautinus pinigus, ir kitą turtą 

pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

 Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

            finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti  

            finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

 Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti yra skirtos ilgalaikio turto, atsargų 

įsigijimui, įskaitant paramą. 
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 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis išlaidoms kompensuoti, yra laikoma 

visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

 Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 

                                                Finansiniai įsipareigojimai 

                                                                                                     

  Pirminio  pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: 

              ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

   trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina        

 

                                                             Pajamos    

 

 Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių 

ir socialinių  įmokų pajamos“, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS 

„Finansavimo sumos“   

 Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant 

visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti kokios valstybės 

funkcijos ir kurios programos ir priemonės buvo pripažintos finansavimo pajamomis, 

panaudojant detalizuojančius požymius. 

 Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos. Kai tikėtina, jog įstaiga gaus  su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu 

susijusias pajamas. 

 Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį yra uždirbamos. 
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                                                                   Sąnaudos  

 

                 Sąnaudų  apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatytos 11-ajame VSAFAS 

„Sąnaudos“. Sąnaudų susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių 

apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. 

 Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

 Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. 

 Mokykla kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti 

už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis.  

 

                                                              Turto nuvertėjimas 

 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, mokykla nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. 

Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri 

palyginama su turto balansine verte.  

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos būsimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sumos, turto nudėvimoji (amortizuojamoji)vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai 

paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per 

likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. 

 

                                        Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui     

                                                                                                                                                                                       

 Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos 

apie mokyklos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 
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                                        Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų 

tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 

užskaitos Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio 

laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

                                                      Apskaitos politikos keitimas 

 

 Mokykla pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų 

galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 

mokyklos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi 

tendencijoms nustatyti.  

 Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, 

įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas 

yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose 

parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada 

būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms 

ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.  

 

                                                    Apskaitinių įverčių keitimas 

 

 Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis 

buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių . 

Apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, 

kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos 

tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio 

pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte 

 

 

 

 

                                                      Apskaitos klaidų taisymas 
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 Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 

išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis 

yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų 

vertės. 

  

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

Pastaba Nr.1  Nematerialusis turtas. (P03) Informacija pateikiama 13-ojo VSAFAS 

„Nematerialusis turtas“ 1 priede. 

 2018 metais Kauno plaukimo mokykla nematerialiojo turto įsigijo už 435,95 Eur. Tai 

programinė įranga. Ilgalaikio nematerialaus turto vertė pasikeitė dėl naujo turto įsigijimo ir 

amortizacijos paskaičiavimo už 2018m. Ilgalaikis nematerialusis turtas pateiktas likutine verte 

245,41 Eur. 

Nematerialiojo turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje nėra. 

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

įvykdymo garantija, mokykla neturi. 

Naujo turto, įsigyto perduoti nėra. 

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams nematerialiojo turto nėra. 

 

Pastaba Nr.2  Ilgalaikis materialusis turtas. (P04) Informacija apie ilgalaikio materialiojo 

turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede. 

 Finansinės būklės ataskaitoje  ilgalaikis materialusis turtas pateikiamas likutine verte. 

2018 metais Kauno plaukimo mokykla ilgalaikio turto įsigijo už 33 007,95 Eur. Tai kitas 

ilgalaikis turtas, kurį sudaro sportinis inventorius ir ūkinis inventorius. Neatlygintinai gautas 

turtas iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudaro 1 293 038,64 Eur. Tai Vilijos baseino 

pastato vertės padidėjimas po rekonstrukcijos ir infrastruktūros statiniai. Neatlygintinai gauta 

labdara -  tai šuolių į vandenį lentos, kurių suma yra 4 347,88 Eur. Vertė pasikeitė dėl naujo 

ilgalaikio turto įsigijimo ir nusidėvėjimo paskaičiavimo už 2018 m. Ilgalaikis materialusis 

turtas pateikiamas likutine verte 2 182 383,59 Eur. 
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Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymo garantija, įstaiga neturi. 

Turto, kuris nebenaudojamas arba laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje, nėra. 

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto nėra. 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną įstaiga nėra pasirašiusi. 

Kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitoje užregistruotų simboline 1 Eur. verte 

nėra. 

 

Pastaba Nr.3  Atsargos. (P08) Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes 

ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikiama 8-ojo VSAFAS 1 priede. 

Kauno plaukimo mokyklos atsargų likutis 123,80 Eur.. Visos kitos įsigytos atsargos panaudotos 

veikloje ir nurašytos į sąnaudas. Atsargų, skirtų parduoti įstaiga neturi. 

 

Pastaba Nr.4  Išankstiniai apmokėjimai.(P09) Informacija apie išankstinius apmokėjimus 

pateikta 6-ojo VSAFAS 6 pride. 

Kauno plaukimo mokyklos išankstiniai mokėjimai  – 5 112,69 Eur. 

Kauno plaukimo mokyklos išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 3 698,80  Eur. Iš jų: 

        UAB Enero – 3500,00 Eur. 

        AB Energijos skirstymo operatorius – 198,80 Eur. 

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1 413,89 Eur.       

 

Pastaba Nr.5  Per vienus metus gautinos sumos. (P10) Informacija apie per vienerius metus 

gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.  Per vienus metus gautinos sumos sudaro 

130 547,87 Eur. Tai sukauptos finansavimo pajamos. 

 

Pastaba Nr.6  Pinigai ir pinigų ekvivalentai. (P11) Informacija apie pinigus ir pinigų 

ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede. 

Pinigų likutis banko sąskaitose – 9 155,83 Eur.  

Iš jų biudžeto asignavimai – 0,00 Eur., specialiųjų lėšų – 0,00 Eur., kitų finansavimo šaltinių 

(2%, parama) – 9 155,83 Eur. 
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Pastaba Nr.7  Finansavimo sumos. (P12)  Informacija apie finansavimo likučius pateikta 20-

ojo VSAFAS 5 priede. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede. 

Kauno plaukimo mokyklos finansavimo sumų likučiai 2018 m. gruodžio 31d. sudaro 

2 180 796,85 Eur. Iš jų: 

 Savivaldybės biudžeto – 2 028 463,07 Eur. 

 Iš kitų šaltinių – 152 333,78 Eur.  

       

Pastaba Nr.8  Įsipareigojimai. (P17)  Plaukimo sporto mokykla ilgalaikių įsipareigojimų 

neturi. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 

priede. 

Trumpalaikių įsipareigojimų suma 2018 m. gruodžio 31 d. 76 516,44 Eur. 

    8.1 Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 16 242,85 Eur. Detalizuojamos reikšmingesnės 

mokėtinos    sumos (virš 50 Eur.): 

AB Telia Lietuva – 160,20 Eur.; 

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla – 170,56 Eur.; 

UAB Fleet Union – 847,60 Eur.; 

AB Kauno energija – 5 247,76 Eur.; 

UAB Elektromontuotojas – 363,00 Eur.; 

UA Imlitex – 2 297,96 Eur.; 

UAB Kauno vandenys – 605,62 Eur.; 

UAB Sporto infrastruktūra – 5 756,00 Eur.; 

UAB Eden Springs Lietuva – 173,01 Eur.; 

UAB Lindstrom – 227,43 Eur.; 

UAB Sedum kompiuteriai – 199,65 Eur.; 

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija – 227,43 Eur.; 

8.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 230,91 EUR. 

8.3 Sukauptos mokėtinos sumos – tai sukauptos atostoginių – 45 721,61 Eur ir sukauptos 

valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 14 321,07 Eur. 

                                                   

Pastaba Nr. 9  Grynasis turtas. (P18)  Informacija pateikiama Grynojo turto pokyčių 

ataskaitoje 4-ojo VSAFAS 1 priede. 

Einamųjų metų veiklos grynasis perviršis ar deficitas – 30 886,86 Eur.   
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 

Pastaba Nr.10  Pagrindinės veiklos sąnaudos (P02) Informacija apie pagrindinės veiklos 

sąnaudas pateikiama 25-ojo VSAFAS 1 priede. Kauno plaukimo mokyklos pagrindinės veiklos 

sąnaudos 2018 metais sudarė. 2 014 222,08 Eur. 

Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos  (P22) sudaro 1 179 167,01 Eur. 

Pastaba Nr.11 Pagrindinės veiklos kitos pajamos. (P21) Informacija apie pagrindinės veiklos 

kitas pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 2 priede. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2018m. 

yra 299 180,18 Eur. Tai pajamos už suteiktas paslaugas (baseino takų nuoma ir mokestis už 

sporto mokymą). 

Pastaba Nr.12  Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. (P23) Informacija pateikiama 6-

ojo VSAFAS 4 priede. 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                            Saulius Binevičius 

 

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“                            Rima Leščinskienė 

specialistė 
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