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UAB „Tezaurus auditas“

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
VŠĮ „SPORTAS IR POILSIS“ STEIGĖJUI
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito
Nuomonė
Atlikome VšĮ „Sportas ir poilsis“ (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2017 m. gruodžio 31 d.
balansas ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos
metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo tikrą ir teisingą
Įstaigos 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal
LR finansų ministro įsakymą „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir
paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame
nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų
etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo
reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių
su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti
audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir
mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos
užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu,
ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos
iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių
finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų.
Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:
•
Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių
ataskaitų duomenis; ir
•
Įstaigos veiklos ataskaitoje buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo
reikalavimų.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė atsako už finansinių ataskaitų parengimą pagal LR finansų ministro įsakymą „Dėl pelno nesiekiančių
ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo
ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ ir tokią
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vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų
dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina)
dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai
vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas
užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima
nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi
reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų
ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo
principo. Mes taip pat:


Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką,
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų
mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo
iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas,
klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.



Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.



Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais
susijusių atskleidimų pagrįstumą.



Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais
įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti
reikšmingų abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas
neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus
finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų
išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar
sąlygos gali lemti, kad Įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos.



Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse
ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką
bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
Auditorius Arūnas Butkevičius
2018 m. vasario 27 d., Vilnius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000433

UAB „Tezaurus auditas“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211
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VŠĮ „SPORTAS IR POILSIS“
Ąžuolyno g. 5, Vilnius, kodas 125452929, ataskaitų parengimo data: 2018.02.19 d.
BALANSAS
2017 M. GRUODŽIO 31 D.
TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.

NEMATERIALUSIS TURTAS
Plėtros darbai
Prestižas
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis
FINANSINIS TURTAS
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
Paskolos dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.
I.1.
I.2.
I.3.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
IV.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas
Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikes investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
TURTAS IŠ VISO:

PASTABOS
NR.

1

3

4

2017.12.31

2016.12.31

EUR

EUR

53 924

39 786

0

0

53 924

39 786

20 137
1 761
23 344

13 422
3 682
11 128

8 682
0

11 554
0

298 868

238 952

18 717
180
18 537

6 014
832
5 182

31 706
31 706

32 030
32 030

0

0

248 445

200 908

352 792

278 738

4

VŠĮ „SPORTAS IR POILSIS“
Ąžuolyno g. 5, Vilnius, kodas 125452929, ataskaitų parengimo data: 2018.02.19 d.
BALANSAS (tęsinys)
2017 M. GRUODŽIO 31 D.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
IV.
IV.1.
IV.2.

KAPITALAS
Įstatinis (pasirašytasis)
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
Akcijų priedai
Savos akcijos (-)
PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
REZERVAI
Privalomasis
Savoms akcijoms įsigyti
Kiti rezervai
VEIKLOS REZULTATAS
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
Ankstesnių metų veiklos rezultatas

D.
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.

DOTACIJOS SUBSIDIJOS
Dotacija
Tiksliniai įnašai
Nario mokesčiai
Kitas finansavimas

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

I.
I.1.
I.2.
I.3.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
II.8.
II.9

PASTABOS
NR.

2017.12.31

2016.12.31

EUR

EUR

158 193

126 778

0

0

0

0

158 193
31 415
126 778

126 778
8 147
118 631

179

268

179

179
89

PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Atidėjimai
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS
IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Kitų mokesčių įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Atidėjimai
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai
įsipareigojimai

5

6

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ
VISO

194 420

151 692

132 888

119 336

132 888

7 884
111 452

61 532

32 356

11 872
808

10 686
381

21 008

15 278

27 844

6 011

352 792

278 738

Direktorė

Edita Stundžiaitė

Įgaliotas
buhalteris

Arnoldas Ramanauskas
A. Ramanausko konsultacinė firma, 122552422
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VŠĮ „SPORTAS IR POILSIS“
Ąžuolyno g. 5, Vilnius, kodas 125452929, ataskaitų parengimo data: 2018.02.19 d.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
STRAIPSNIS

I.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
III.
IV.
V.

PASTABOS
NR.

PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto
panaudojimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

6

6

2017.01.012017.12.31
EUR
570 779
568 139
2 640

525 795
524 342
1 453

2 640

1 453

532 361

517 648

383
978
174
319
945
564
682
470

646
517 002

62 824

124 187

38 418
7 003
31 415

8 147

531
8
218
14
218
3
5

7

2016.01.012016.12.31
EUR

Direktorė

Edita Stundžiaitė

Įgaliotas
buhalteris

Arnoldas Ramanauskas
A. Ramanausko konsultacinė firma, 122552422

219
9
152
4
7

490
571
337
242
175

8 147
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VŠĮ „SPORTAS IR POILSIS“
Ąžuolyno g. 5, Vilnius, kodas 125452929, ataskaitų parengimo data: 2018.02.19 d.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
1.

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga „Sportas ir poilsis“ įsteigta Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 metų sausio mėn. 9 dienos įsakymu Nr.04 reorganizavus sujungimo būdu dvi viešąsias įstaigas:
„Viršuliškių sporto centrą“ ir „Sveikatingumo ir sporto centrą“.
Pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, viešoji įstaiga „Sportas ir poilsis“,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybėje įregistruota 2001 m.
sausio 23 d. Paskutinį kartą įstaigos įstatai keisti 2015 m. gegužės 11 d., įregistruoti juridinių asmenų registre 2015
m. gegužės 20 d Įmonės kodas - 125452929. PVM mokėtoja įstaiga įregistruota nuo 2001 m. kovo mėn. 05 dienos.
PVM mokėtojo kodas – LT254529219.
2008 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1297 universalios salės „Sportima“
patalpos, nuosavybės teise priklausančios valstybei ir patikėjimo teise valdomos Kūno kultūros ir sporto
departamento, perduotos VšĮ „Sportas ir poilsis“ pagal panaudos sutartį 20-čiai metų įstatuose numatytai veiklai
vykdyti .
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr.598 „Dėl viešųjų
įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime,
vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie
LR Vyriausybės 2010 m. birželio 22 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr.V-222 „Dėl viešosioms įstaigoms
kategorijų suteikimo“ VŠĮ „Sportas ir poilsis“ suteikė IV kategoriją.
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d.
VšĮ „Sportas ir poilsis“ turi tris banko sąskaitas „Swedbanke“, AB, t. y. atsiskaitomoji, verslo kortelių ir
biudžetinių lėšų sąskaita ir AB Luminor banke vieną atsiskaitomąją sąskaitą.
Viešoji įstaiga „Sportas ir poilsis“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, įsteigtas tenkinti viešuosius interesus kūno kultūros ir sporto srityje. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė
(savininkė) yra valstybė. Įstaigos veiklos sritis – kūno kultūra ir sportas.
Universalioje salėje “Sportima“ yra dengta futbolo aikštė, bendro fizinio pasiruošimo salė, imtynių ir
universali salės, kuriose treniruojasi žinomos Lietuvos komandos, Vilniaus m. sporto mokyklų, klubų auklėtiniai ir
individualūs sportininkai, vyksta respublikinės ir tarptautinės varžybos, ruošiami olimpiečiai. Yra galimybė
treniruotis ir vykdyti varžybas neįgaliesiems.
Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai:
- sudaryti sąlygas sportininkų ir sportuotojų kultivuojančių futbolo, kovos menų, regbio, beisbolo, gimnastikos,
stalo teniso ir (ar) kitas sporto šakas, kurių kultivavimui gali būti naudojamos įstaigos valdoms kūno kultūros ir
sporto patalpos bei inventorius, kūno kultūros ir sporto pratyboms;
- didinti atskirų amžiaus ir socialinių grupių, ypač vaikų ir jaunimo, užimtumą per kūno kultūrą ir sportą, sudarant
jiems sąlygas mankštintis, stiprinti savo fizinį pajėgumą;
- populiarinti sporto šakas, kurių kultivavimui yra naudojamos įstaigos valdomos kūno kultūros ir sporto patalpos
bei inventorius, skatinant visuomenės domėjimąsi šiomis sporto šakomis;
- padėti kitiems kūno kultūros ir sporto sistemos subjektams plėtoti kūno kultūrą ir sportą.
Viešoji įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine-komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi
su jos veiklos tikslais.
Įstaigos darbuotojų skaičius kito taip: 2016 m. gruodžio 31 dieną buvo 17 darbuotojų ir 1 darbuotoja vaiko
priežiūros atostogose, 2017 m. gruodžio 31 d. – 15 darbuotojų ir 1 darbuotoja vaiko priežiūros atostogose.
Viešosios įstaigos „Sportas ir poilsis“ 2017 metais gautas pajamas sudarė lėšos uždirbtos vykdant įstatuose
numatytas veiklos rūšis. Įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos Valstybinio biudžeto nebuvo, taip pat negavo
lėšų iš kūno kultūros ir sporto rėmino fondo.
Viešoji įstaiga 2017 kalendoriniais metais gautas pajamas naudojo veiklos tikslams, kurie numatyti įstaigos
įstatuose.
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VŠĮ „SPORTAS IR POILSIS“
Ąžuolyno g. 5, Vilnius, kodas 125452929, ataskaitų parengimo data: 2018.02.19 d.
2.

APSKAITOS POLITIKA

VšĮ „Sportas ir poilsis“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis
šiais teisės aktais:
- Buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės
kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“;
- Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr.719 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų
atlikimo taisyklių patvirtinimo“;
- patvirtinta įstaigos apskaitos politika.
Įstaigos buhalterinę apskaitą, pagal vadovo patvirtintą įstaigos apskaitos politiką, tvarko vyriausiasis
buhalteris. Kasininko funkcijas vykdo direktoriaus įsakymu skirtas asmuo.
2.1.

Ilgalaikis nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, o balanse rodomas likutine verte.
Įstaigoje ilgalaikiam nematerialiam turtui priskiriama: programinė įranga.
Nematerialusis turtas įstaigoje pradedamas amortizuoti nuo kito mėnesio 1 d. po šio turto naudojimo
pradžios. Amortizacijos skaičiavimas nutraukiamas nuo kito mėnesio 1 d. po nematerialiojo turto nurašymo arba kai
visa ilgalaikio nematerialiojo turto vertė perkeliama į sąnaudas.
Nematerialiajam turtui amortizacija buvo skaičiuojama vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymu, taikant
tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.
2.2.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuris teikia įstaigai ekonominės naudos ilgiau nei
vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už nusistatytą 300 eurų ilgalaikio turto
minimalią vertę, kuri patvirtinta direktoriaus įsakymu 2014 m. gruodžio 29 d. V-35.
Materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas balansine verte, kuri
lygi jo likutinei vertei.
Įstaigoje ilgalaikiam materialiam turtui priskiriama: transporto priemonės, teritorijos ir sporto aikštės
priežiūrai skirta technika, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, kompiuterinė technika, baldai, sportinis
inventorius, valymo technika ir kitas materialusis turtas, jeigu atitinka ilgalaikio turto požymius. 2017 metų
gruodžio 31 d. duomenimis įstaigos valdomo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 39 786 EUR.
Ilgalaikio turto grupės
Materialus turtas:
Mašinos ir įrengimai
Baldai, išskyrus naudoj. viešbučių veiklai
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės
Kt. aukščiau neišvardytas mat.turtas
Nematerialus turtas:
Programinė įranga
Kt. nematerialus turtas

Suma

Nusidėvėjimo metodas

300
300
300
300

Tiesiogiai
Tiesiogiai
Tiesiogiai
Tiesiogiai

proporcingas
proporcingas
proporcingas
proporcingas

(tiesinis)
(tiesinis)
(tiesinis)
(tiesinis)

300
300

Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)
Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)

Normatyvas
metais

5
6
3
4

m.
m.
m.
m.

3 m.
4 m.

2.3.

Atsargos
Atsargos tai trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargomis
įstaigoje laikomas šis turtas: kanceliarinės prekės, asmens higienai skirtos prekės, valymo priemonės ir įrankiai,
smulkūs ūkio įrankiai, smulkus inventorius, benzinas, tepalai ir kt.
Apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, prie pirkimo kainos pridedama su pirkimu susiję
mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos kurie bus atgauti vėliau), reikšmingos ir nereikšmingos pristatymo išlaidos ir
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kt. Neatskaitomas atsargų pirkimo pridėtinės vertės mokestis, pripažįstamas laikotarpio veiklos sąnaudomis,
įskaičiuojant į atsargų įsigijimo savikainą.
Įstaiga sunaudotas atsargas ūkinėje veikloje, teikiant sporto paslaugas taiko nuolat apskaitomų atsargų būdą
(apskaitant visas atsargas) ir FIFO būdą (apskaitant benziną, dyzelinį kurą). Atsargos, kurios sunaudojamos įstaigos
veikloje ūkinei naudai gauti iš karto-valymo priemonės, kanceliarinės prekės, smulkiam patalpų ar sporto
inventoriaus remontui skirtos prekės (medžiagos, įrankiai), sanitarinės-higienos prekės, automobilių eksploatacinės
prekės ir kitos panašios atsargos, perkamos pagal poreikį. Jos atsargų sąskaitose nepajamuojamos jų įsigijimo
dokumentai (sąskaitos faktūros) atžymimos specialiu spaudu ir direktoriui patvirtinus savo parašu, nurašomos į
veiklos sąnaudas tą mėnesį kurį buvo įsigytos.
2.4.

Gautinos sumos
Trumpalaikės skolos tai ne vėliau kaip per einantį po ataskaitinių finansinių metų ataskaitinį laikotarpį
gautinos iš pirkėjų (paslaugų gavėjų) sumos. Abejotinomis laikomos skolos, kurių grąžinimu, atsižvelgiant į skolos
įsisenėjimą abejojama. Beviltiškos – tai skolos, kurios pelno mokesčio įstatymo 25 str. ir LR Finansų ministro
2002-02-12 d. įsakymu Nr.40 patvirtintos skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei
beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarkos reikalavimus.
Ateinančio laikotarpio sąnaudos
Įstaigos ateinančio laikotarpio sąnaudas sudaro buhalterinių, juridinių leidinių prenumeratos 2017 m.,
automobilių draudimo bei universalios sporto salės „Sportima“ pastato draudimo sąnaudos.
2.5.

Pajamų pripažinimas
Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos
uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamų uždirbimo momentu laikomas paslaugų suteikimo momentas.
Paslauga laikoma suteikta, jeigu pirkėjas sumoka už perkamas prekes iš karto arba be esminių papildomų sąlygų
įsipareigoja sumokėti vėliau ( kai abi sandorio pusės pasirašo atitinkamą dokumentą: sąskaitą faktūrą, darbų
perdavimo – priėmimo aktą, sutartį, kitą juridinę galią turinti dokumentą ir pan.). Pinigai, gauti iš anksto sumokėjus
už paslaugas ar prekes, apskaitoje fiksuojami kaip įstaigos įsipareigojimų pirkėjams padidėjimas. Pajamos šiuo
atveju pripažįstamos tik suteikus paslaugas.
2.6.

Sąnaudų pripažinimas
Sąnaudos patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos
finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Parduotų paslaugų
savikainos rodiklis visuomet siejamas su ataskaitiniu laikotarpiu suteiktomis paslaugomis. Į šį rodiklį įskaitoma tik
ta išlaidų dalis, kuri buvo padaryta per ataskaitinį laikotarpį paslaugų suteikimui. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos
išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomos balanse kaip turtas. Apskaitoje taip pat naudojami netiesioginiai sąnaudų
pripažinimo ir įtraukimo į apskaitą būdai tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas.
2.7.

2.8.

Atskaitomybė
Viešoji įstaiga „Sportas ir poilsis“ sudaro trumpą finansinę atskaitomybę.

Mokesčiai
Įstaiga moka įstatymais nustatytus socialinio draudimo, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, kitus
mokesčius. Ataskaitiniais metais mokesčiai buvo deklaruojami ir mokami laiku.
2.9.

2.10.

Inventorizacija
VšĮ „Sportas ir poilsis“ inventorizavo turtą, esantį įstaigos balanse 2017 m. gruodžio 31 d. būklei,
laikantis LR Vyriausybės patvirtintos inventorizacijos tvarkos ir kitų inventorizaciją reglamentuojančių
norminių aktų . Įstaigoje inventorizuotas ilgalaikis materialusis turtas, atsargos, kuras, gautinos skolos ir
mokėtinos skolos, pinigai. Atlikus metinę inventorizaciją nebuvo nustatyta pažeidimų. Taip pat
inventorizuotas užbalansinėje sąskaitoje kiekine išraiška apskaitomas mažavertis turtas.
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Užbalansinė sąskaita
VšĮ „Sportas ir poilsis“ užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas ilgalaikis materialus turtas pagal 2007 m.
sausio 31 d. valstybės turto panaudos sutartį Nr.SP-1 sudarytą su Kūno kultūros ir sporto departamentu ir 2008 m.
gruodžio 23 d. valstybės turto panaudos sutartį Nr.SP-41–ilgalaikis nekilnojamas turtas . Pagal panaudos sutartis
naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. sudaro 7 806 707,50 EUR. Užbalansinėje
sąskaitoje kiekine išraiška taip pat apskaitomas mažos vertės turtas įsigytas už viešosios įstaigos lėšas.
2.11.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
3.1.

Ilgalaikis materialusis turtas

Rodikliai
Mašinos ir
įrengimai

LIKUTINĖ VERTĖ 2016.12.31
Įsigijimo vertė:
Likutis 2016.12.31
Įsigijimai
Perleistas ir nurašytas turtas (-)
Likutis 2017.12.31
Nusidėvėjimas:
Likutis 2016.12.31
Nusidėvėjimas
Perleistas ir nurašytas turtas (-)
Likutis 2017.12.31
LIKUTINĖ VERTĖ 2017.12.31

3.2.

Kitas
materialus
turtas

3 682

11 128

11 554

16 419
9 994

34 868

52 912
19 090

25 678

26 413

34 868

72 002

25 678

2 997
3 279

31 186
1 921

41 784
6 874

14 124
2 872

6 276
20 137

33 107
1 761

48 658
23 344

16 996
8 682

2017.12.31

2016.12.31

IŠ VISO:

39 786
0
129 877
29 084
0
158 961
90 091
14 946
0
105 037
53 924

Gautinos sumos

Pirkėjų skolos
Abejotinos skolos (-)
Iš viso:

46 917
(15 211)
31 706

47 241
(15 211)
32 030

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Rodiklis
Pinigai banko sąskaitose
Pinigai kasoje
Iš viso:

3.4.

Kita įranga,
prietaisai,
įrankiai ir
įrengimai

13 422

Rodiklis

3.3.

Transporto
priemonės

2017.12.31
248 245
200
248 445

2016.12.31
200 804
104
200 908

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Viešoji įstaiga „Sportas ir poilsis“ 2008 m. gegužės 6 d. raštu Nr. S-40 „Dėl duomenų patikslinimo“
įsipareigojo skirti savo uždirbamas lėšas perduodamo pagal panaudos sutartį nekilnojamojo turto, esančio Ąžuolyno
g. 5, Vilnius, unikalus numeris – 1398-9001-4010 kapitaliniam remontui bei jį atlikti:
2013 metais – 100.000 Lt (28 962 Eur);
2018 metais – 28 962 Eur;
2023 metais – 28 962 Eur;
2028 metais – 28 962 Eur.
Iki 2017 m. pabaigos kapitaliniam remontui jau sukaupta 81 452 Eur.
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Taip pat įstaiga 2017 m. padidino futbolo dangos pirkimui kaupinį 15 000 Eur iki 45 000 Eur.

3.5.

Įmonės įsipareigojimų būklė

Trumpalaikiai įsipareigojimai
Skolos tiekėjams (elektra, dujos, vanduo, ryšiai)
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (socialinis
draudimas, atostogų kaupiniai)
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Iš viso:

3.6.

2017.12.31

2016.12.31

11 872
808

10 686
381

21 008
27 844
61 532

15 278
6 011
32 356

Pajamos ir sąnaudos

Veiklos rezultatų ataskaitoje VšĮ „Sportas ir poilsis“ parodo visas uždirbtas per ataskaitinį laikotarpį t.y.
2017 m. ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį t.y. 2016 m. pajamas ir sąnaudas, patirtas šias pajamas uždirbant, ir veiklos
rezultatą.
I. Straipsnyje „Pajamos“ rodomos uždirbtos pajamos – 570 779 EUR
1.Straipsnyje „Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes“ parodomos uždirbtos pajamos už
suteiktas sporto paslaugas, už reklamą, elektrą, eksploatacines paslaugas – 568 139 EUR.
2.Straipsnyje „Finansavimo pajamos“ parodoma parama, gauta ir panaudota pagal sutartį su UAB
„SPORTLAND“ 2 500 EUR, GPM parama 2 proc. 140 Eur. Iš viso 2 640 Eur
II. Straipsnyje „Sąnaudos“ rodomos patirtos sąnaudos 532 361 EUR.
1.Straipsnyje „Kitos sąnaudos“ rodomos sąnaudos baudoms, reprezentacinėms lėšoms, kt. sąnaudos – 383
EUR
2. Straipsnyje „Veiklos sąnaudos“ yra atvaizduotos sąnaudos susijusios darbuotojų išlaikymui,
nusidėvėjimo, patalpų išlaikymo, ryšio, transporto, kt. veiklos sąnaudos, kas sudarė 531 978 EUR.
III. Straipsnyje „Veiklos rezultatas prieš apmokestinimą“ rodomas veiklos rezultatas už 2017 m. – 38 418
EUR.
IV. Straipsnyje „Grynasis veiklos rezultatas“ rodomas rezultatas po pelno mokesčio atskaitymo. 2017 m.
grynasis veiklos rezultatas – 31 415 EUR.
3.7.

Pelno mokestis

Apskaičiuojant 2017 m. pelno mokestį įstaiga 491 Eur parodė kaip panaudotą tiesiogiai tenkinti viešuosius
interesus. Ši suma gauta kaip skirtumas tarp socialiniams projektams 2017 m. išleistų 3 131 Eur ir apskaitoje
pripažintų finansavimo pajamų 2 640 Eur.
Per 2017 ataskaitinius metus įstaiga iš viso uždirbo 568 139 EUR. Pajamos uždirbtos teikiant sporto
paslaugas sudarė 544 544 Eur. Kitos pajamos gautos už kitų patalpų paslaugas, elektros energiją, už patalpų
eksploatacines išlaidas, už gaiviųjų gėrimų, kavos pardavimo automatų eksploataciją gerinant paslaugų gavėjų
sąlygas, už reklaminių stendų patalpinimą sudarė – 23 595 Eur.
3.8.

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Steigėjo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasirašyta darbo
sutartimi direktorei nustatytas mėnesinės algos pastovios dalies dydžio koeficientas 9,2, taikant Lietuvos
Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės
tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d.
nutarimu Nr. 598 ir pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymą dėl
kintamosios mėnesinės algos nustatymo viešosios įstaigos „Sportas ir poilsis“ direktorei 40 proc. pastovios
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mėnesinės algos dalį 2017 m. balandžio – gruodžio mėnesiais. Per 2017 m. dirbtą laikotarpį direktoriui
priskaičiuota pajamų susijusių su darbo santykiais 18 914 EUR.
3.9.

Kontroliuojantys asmenys

VšĮ „Sportas ir poilsis“ turi vieną kontroliuojantį asmenį Kūno kultūros ir sporto departamentą prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Viešoji įstaiga išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems
asmenimis neturėjo, jokių sandorių tarp susijusių asmenų per 2017 m. ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė

Edita Stundžiaitė

Įgaliotas
buhalteris

Arnoldas Ramanauskas
A. Ramanausko konsultacinė firma, 122552422
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VEIKLOS ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
1. Viešoji įstaiga „Sportas ir poilsis“ įsteigta Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 sausio 9 d. įsakymu Nr. 04 ir 2001 m. sausio 23 d. registruota į juridinių asmenų
registrą. Šiuo metu įstaiga eksploatuoja universalią salę „Sportima“ (15 814,76 kv.m) adresu Ąžuolyno g. 5,
Vilnius, kuri 2008 m. gruodžio 23 d. Valstybės turto panaudos sutartimi Nr.SP-41 perduota naudoti 20-čiai metų,
siekiant plėtoti sportą ir kūno kultūrą Lietuvoje.
Viešoji įstaiga „Sportas ir poilsis“ tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, įsteigtas tenkinti viešuosius interesus kūno kultūros ir sporto srityje. 2015 metais, steigėjo įsakymu, buvo
patvirtinti viešosios įstaigos įstatai, kuriuose nurodyti šie veiklos tikslai:
 Sudaryti sąlygas sportininkų ir sportuotojų kultivuojančių futbolo, kovos menų, regbio, beisbolo,
gimnastikos, stalo teniso ir kitas sporto šakas, kurių kultivavimui gali būti naudojamos įstaigos valdomos
kūno kultūros ir sporto patalpos bei inventorius, kūno kultūros ir sporto pratyboms;
 Didinti atskirų amžiaus ir socialinių grupių, ypač vaikų ir jaunimo, užimtumą per kūno kultūrą ir sportą,
sudarant jiems sąlygas mankštintis, stiprinti savo fizinį pajėgumą;
 Populiarinti sporto šakas, kurių kultivavimui yra naudojamos įstaigos valdomos kūno kultūros ir sporto
patalpos ir inventorius, skatinant visuomenės domėjimąsi šiomis sporto šakomis;
 Padėti kitiems kūno kultūros ir sporto sistemos subjektams plėtoti kūno kultūrą ir sportą.
Viešoji įstaiga „Sportas ir poilsis“ universalioje sporto salėje „Sportima“ eksploatuoja, prižiūri ir sudaro
sąlygas, teikdama sporto paslaugas, asmenims naudotis sporto inventoriumi bei patalpomis: dengtoje futbolo
aikštėje, universaliose salėse (dziudo ir bokso), universalioje, bendro fizinio pasirengimo, bei imtynių salėse.
Uždaros futbolo aikštės didžiausias užimtumas yra sezono metu t.y. spalio – balandžio mėn. Mokomasis
treniruočių procesas įstaigoje prasideda 8 val. ryte ir tęsiasi iki 23 val. vakaro. Nenutrūkstamas procesas vyksta ir
švenčių bei poilsio dienomis, tuo metu dažniausiai vykdomos įvairaus lygio varžybos.
Universalioje sporto salėje „Sportima“ treniruojasi ir vykdo varžybas: Vilniaus futbolo mokykla, futbolo
mokyklos „Ateitis“, VšĮ „Žalgirietis“, VšĮ „Talentų futbolo akademija“, FK „Trakai“, FK „Rotalis“, Vilniaus
futbolo mokyklos „Žaibas“, futbolo akademijos VšĮ „Gerumo lietus“, FM „Nikė“ VšĮ „Baltijos futbolo akademija“
moksleiviai, FK „Žalgiris“, „Vilniaus Ozo gimnazija“ (merginos U17), A.Narbekovo futbolo akademija, FM
„Ataka“, VšĮ „Sporto rinkodara“, Lietuvos futbolo federacija (merginos), VšĮ „Sekmadienio futbolo lyga“
sportininkai, bei kitų futbolo klubų ir mėgėjų komandos.
Universalios arenos „Sportima“ patalpose yra tinkamos sąlygos sportuoti bei rengti varžybas žmonėms su
negalia, todėl 2017 metais, vyko renginys žmonėms su negalia ir socialinis projektas vaikams, tikslas viešinti
Universalios arenos salių teikiamas paslaugas, skatinti vaikus pasirinkti sporto šaką Universalioje arenoje
„Sportima“. Socialinių projektų išlaidų suma 2017 m sudarė 4 608 Eur.
Viešoji įstaiga 2017 finansinius metus baigė pelningai t.y. pajamos viršijo sąnaudas. Grynasis veiklos
rezultatas 31 415 Eur pelno.
2017 m. Viešoji įstaiga „Sportas ir poilsis“ dirbo pelningai, pagal savo veiklos galimybes, visokeriopai
prisidėdama prie Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-2018 metų
strateginių veiklos planų įgyvendinimo, kurio pagrindinis veiklos prioritetas yra: „Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir
fiziškai aktyvią visuomenę“.
Tinkamai eksploatuojame mums patikėtą sporto bazę, teikdami kokybiškas sporto paslaugas, atitinkančias
keliamus reikalavimus. Sudarome sąlygas organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus, stovyklas bei kitus
panašaus pobūdžio renginius susijusius su kūno kultūra ir sportu. Didiname užimtumą įstaigos valdomose
patalpose.
2. VšĮ „Sportas ir poilsis“ vienintelis dalininkas ir steigėjas yra Kūno kultūros ir sporto departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuris veikia pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsnyje numatytas funkcijas.
2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.V-222 , vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d.
nutarimu Nr.598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų
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visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“, įstaigai
suteikė IV kategoriją.
3. Viešoji įstaiga per 2017 metus finansavimo iš Valstybės biudžeto, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo
lėšų negavo. VšĮ „Sportas ir poilsis“ pagal 2015-01-30 Nr. 150 paramos teikimo sutartį gavo paramą iš UAB
„Sportland“ 2 500 Eur, kurią panaudojo sutartyje numatytais tikslais. Veikla vykdoma iš įstaigos uždirbtų pajamų
už teikiamas kūno kultūros ir sporto paslaugas, vykdant įstatuose nurodytą veiklą.
Per 2017 metus buvo uždirbta 568 139 EUR:
 Pajamos už futbolo salės paslaugas
455 385 EUR
 Pajamos už treniruoklių salės paslaugas
13 211 EUR
 Pajamos už universalių salių paslaugas
41 577 EUR
 Pajamos už imtynių salės paslaugas
34 371 EUR
 Pajamos už kitų patalpų paslaugas
11 867 EUR
 Kitos pajamos
11 728 EUR
4. 2017 metų gruodžio mėnesio 31 dienos duomenimis įstaigos valdomo ilgalaikio materialiojo turto
likutinė vertė sudarė 53 924 Eur.













5. 2017 metais įvykdyti darbai:
Įstaigos administravimui skirtos lėšos sutaupytos 5 procentais lyginant su 2016 metų išlaidomis.
Sukauptos lėšos 15 000 Eur. futbolo aikštės dangos atnaujinimui.
Įrengta I aukšto universali salė, įsigyti imtynių kilimai ir dziudo tatamiai.
50 procentų apšiltinta didžiausia pastato pietinė siena daugiasluoksnėmis kompozicinėmis plokštėmis su
termoizoliaciniu (PIR) užpildu, iš abiejų pusių padengtos plieno lakštais „BALEXTHERM“.
Atnaujinta patalpų vaizdo stebėjimo sistema.
Atnaujinta dujinio šildymo įranga įsigytas katilas „Buderus“.
Įsigyta širdies gaivinimo įranga „defibriliatorius“.
Įdiegtas šviesos diodų apšvietimas visose specializuotose salėse.
Organizuoti socialiniai projektai skirti vaikams ir žmonėms su negalia.
Pasiektas futbolo aikštės metinis užimtumas 65 procentai viso įstaigos darbo laiko.
Pasiektas universalios, bendro fizinio pasiruošimo, imtynių, bokso, dziudo salių užimtumas 28 procentai
viso įstaigos darbo laiko.
Pradėtos kaupti nuotraukos visų sporto šakų esančių Universalioje salėje „Sportima“ fotografijos parodai.

6. VšĮ „Sportas ir poilsis“ uždirbtos pajamos skiriamos viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti,
kas ir sudaro įstaigos 2017 m. visas sąnaudas – 532 361 EUR
 Darbuotojų išlaikymas
218 319 EUR
 Nusidėvėjimas (amortizacija)
14 945 EUR
 Patalpų išlaikymas ir remontas
218 564 EUR
 Ryšių sąnaudos
3 682 EUR
 Transporto išlaikymas
5 470 EUR
 Kitos veiklos sąnaudos
62 825 EUR
 Kitos sąnaudos
383 EUR
7. Įstaigoje, 2017 m. sausio 1 d. dirbo 17 darbuotojų ir 1 darbuotoja vaiko priežiūros atostogose, gruodžio
31 d. - 15 darbuotojų ir 1 darbuotoja vaiko priežiūros atostogose: t. sk. 1- direktorė, 8 - įvairūs specialistai, 5 –
valytojos, 1 – darbininkas, 1 – vyr. buhalterė vaiko priežiūros atostogose.
8. Viešosios įstaigos „Sportas ir poilsis“ įstatuose nėra numatyta kolegialaus valdymo organo. Viešoji
įstaiga turi organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – viešosios įstaigos direktorių.
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9. Edita Stundžiaitė direktorės pareigas vykdo nuo 2014 m. sausio 27 d. vadovaujantis Kūno kultūros ir
sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-257 „Dėl viešųjų
įstaigų, kurių savininkas yra kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba kai
departamentas turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų mėnesinės algos nustatymo“
direktoriui nustatytas mėnesinės algos pastovios dalies dydžio koeficientas yra 9,2. Taip pat buvo mokama
kintamoji dalis 40 proc. pastovios mėnesinės algos nuo 2017 m. balandžio iki gruodžio mėn. 2017 m. metinės
direktorės darbo užmokesčio pajamos sudarė 18 914 EUR.
10. Viešoji įstaiga išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenimis neturėjo.






















11. 2017 metais vykę renginiai, tarptautiniai turnyrai, varžybos (Futbolo klubas, toliau FK):
FK „Žalgiris“ - FK „Ryga“ Latvija (tarptautinės draugiškos varžybos)
FK „Žalgiris“- FK „Flora“ Estija (tarptautinės draugiškos varžybos)
FK „Žalgiris“- FK „Wigry“ Lenkija (tarptautinės draugiškos varžybos)
FK „Trakai“ – FK „Jalgava“ Latvija (tarptautinės draugiškos varžybos)
FK „Trakai“ – FK „Minsk 2“ Baltarusija (tarptautinės draugiškos varžybos)
A lygos varžybos: (Futbolo klubas, toliau FK)
FK „Žalgiris“- FK „Jonava“;
FK „Trakai“- FK „Stumbras“;
FK „Žalgiris“- FK „Trakai“;
FK „Žalgiris“-FK „Kauno Žalgiris“;
FK „Žalgiris“ - FK „Utenis“;
VšĮ Futbolo klubas „Draugai“ (tarptautinės futbolo senjorų varžybos vasario 16-ąjai dienai paminėti);
Lietuvos draudikų asociacija (varžybos);
Jono Žemaičio vardo vaikų futbolo turnyras;
Vilniaus regbio akademija (regbio varžybos);
Lietuvos futbolo federacijos „supertaurė“ FK „Žalgiris“-FK „Trakai“;
VšĮ „Gerumo lietus“ (vaikų varžybos);
Lietuvos masinio futbolo asociacija (24 darželiai);
Oro navigacijos darbuotojų futbolo klubas (varžybos);
Tarptautinis beisbolo turnyras;
Vilniaus regbio akademija ( Kalėdinės vaikų draugiškos varžybos);
Futbolo mokykla Ateitis CUP 2017 (tarptautinis vaikų futbolo turnyras), vyko 12 savaitgalių.
Baltijos futbolo akademija CUP 2017 (tarptautinis vaikų futbolo turnyras), vyko 6 savaitgalius.
Sekmadienio futbolo lyga vyko 19 savaitgalių.
Imtynių salė: Aikido Aikikai Asociacija „Aidas“ du seminarai.
Bokso salė: Vilniaus apskrities bokso federacija (vaikų ketverios varžybos)
12. Planuojami darbai atlikti 2018 – 2019 metais.
Suplanavus metines pajamas ir išlaidas, esant galimybei įstaiga planuoja atlikti:






užtikrinant reikiamą šviesos diodų srauto (liumenų) kiekį, nupirkti ir sumontuoti 34 šviestuvus
universalios arenos „Sportima“ futbolo aikštėje;
parengti reikiamus dokumentus ir atlikti pietinės sienos betono darbus (cokolio sutvarkymas) iki
spalio 1 d.;
parengti reikiamus dokumentus ir atlikti universalios arenos „Sportima“ priestato stogo remonto
darbus iki lapkričio 1 d.;
suderinus su komunikacijų (dujų, elektros ir kitų) tinklų savininkais, tiekėjais, parengti lauko
futbolo aikštelės (prie pastato pietinės sienos) įrengimo techninį projektą, aikštelės matmenys 50 m.
x 26 m.;
per 2018 metus sukaupti 15000 eurų futbolo aikštės dangos atnaujinimui;
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suorganizuoti Vilniaus miesto vaikų sporto šventę;
suorganizuoti keturis socialinius projektus žmonėms su negalia ir kitoms jautrioms socialinėms
grupėms;
parengti reikiamus dokumentus universalios arenos „Sportima“ atraminių konstrukcijų ( metalo ir
betono) remonto darbams atlikti;

Direktorė

Edita Stundžiaitė
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