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1. Bendroji dalis :

1.1. lregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys
Siauliq miesto savivaldybes biudZetine istaiga Lengvosios atletikos mokykla (toliau -

{staiga) buvo iregistruota 2003-12-31, registravimo paZymejimas Nr. 046990, i5duotas 2005-01-06
LR Juridiniq asmenq registro. fstaigos kodas - 145914695 Vadovaujantis Siauliq miesto
savivaldybes tarybos 2013 m. birZelio 27 d. sprendimu Nr. T-160, LR Juridiniq asmenq registro
centre 20i3 m. rugpjfidio 31 d. uZregistruotas naujas [staigos pavadinimas - Siauliq lengvosios
atletikos ir sveikatingumo centras (toliau - {staiga) su naujais nuostatais.

1.2. Informacija apie istaigos buveing
Buveines adresas : Daukanto g. 25, 7 6331 Siauliai , Lietuva.

1.3. Finansiniai metai
[staigos finansiniai metai trunka 12 menesiq. Prasideda sausio 1 d. irbaigiasi gruodZio 31 d.

1. 4. fstaigos veikla
Siauliq lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras yra papildomo ugdymo lstaiga,

isteigta Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

istatymo tvarka ir i5laikoma i5 Siauliq miesto savivaldybes biudZeto. Mokyklos pagrindines veiklos
pavadinimas (EVRK) - Sporlinis ir rekreacinis Svietimas, kodas (EVRK) - 855100.

fstaigos tikslai - vykdyti neformalqji vaikq ir suaugusiqjq ugdym4 ir ( ar) formaliqjq
Svietimq papildanti ugdym4; vykdy,ti vaikq , jaunimo ir suaugusiqjq sportininkq optimalq bendrqji ir
specialqji fizini rengim4, orientavim4 i lengvosios atletikos rungtis, o neigaliuosius - i sporto
kultivuojamas neigaliqjq sporto Sakas; stiprinti sportuojandiq asmenq sveikat4; vykdyti sportuojandiq
asmenq traumq ir susirgimq prevencij4; paie5ka talentingq sportininkq ir jq ugdymas.

1.5. fstaigos finansinO ir veiklos kontrolO
[staigos finansines veiklos kontrole atliekama istatymq ir kitq teises aktq nustatyta

tvarka. Kontrolg vykdo Savivaldybes administracijos direktorius per Klno kultlros ir sporto skyriq,
Savivaldybes kontrolieriaus tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius.

1.6. Darbuotojg skaiiius
|staigos 2019 m. birZelio 30 d. s4ra5e darbuotojq etatq skaidius - 20,75 ; 23 - treneriai

sudare - \4,36 pedagoginirl normq ( etatq ) ir pedagoginiq darbuotojq etatq skaidius - 2.



2.1. Apskaitos politika
{staigos apra5yta apskaitos politika pateikta prie 2011 m. metiniq finansiniq ataskaitq

rinkinio tr per 2019 m. II-4 ketvirti nebuvo keidiama.

2.2. lnformacij a apie kontroliuoj amus ir asocij uotuosius subj ektus.
{staiga kontroliuojamq ir asocijuotqjq subjektq neturi.

2.3. Informacija apie turimus filialus ir kitus strukttrrinius padalinius.
[staiga neturi kitq filialq ir struktlriniq padaliniq.

2.4. Informacija apie svarbias s4lygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia vie5ojo sektoriaus
subjektas ir kurios gali paveikti tolesng jo veikl4.

[stai gos darbuotoj ai neiZvelgia tokiq dalykq.

3. Pastabos.

Apskaitiniq iveriiq keitimo prieZastys ir poveikis tarpinio ataskaitinio laikotarpio ir vdlesniq
\, ataskaitiniq laikotarpiq rezultatams.

{staigoje apskaitiniq iverdiq keitimo II - ame ketvirtyje nebuvo.

Numatomas ar jau vykstantis ( bet iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos
nesibaigiantis) vie5ojo sektoriaus restruktiirizavimas, numatomas veiklos nutraukimas.
[staigoje ndra restrukturizavimo ir nenumatomas istaigos veiklos nutraukimas.

Neapibr6Ztqjq isipareigojimq ar neapibrdZtojo turto pokydiai nuo ataskaitiniq finansiniq
metq pradZios iki paskutin€s tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.
[staigoje tokie pokydiai per II- 4 ketvirti nefiksuoti.

Sprendimai d€l teisiniq giniq.
fstaiga teisiniq gindq neturejo II- ame ketvirtyje.

Reik5mingi [ykiai po paskutinds tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.
Jokiq reik5mingq ivykiq po II - o ketvirdio finansiniq ataskaitq sudarymo nebuvo.

!
Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas - tai programine iranga .

Nematerialiojo turto verte - 90,84 Eur. Balanso straipsnis A.I. Nematerialusis turtas.

{staiga toliau naudoja visiSkai amortizuot4 kasos programing irang4 ir programines irangos paketus,

isigytus 2016 m. uL2968,23 Eur;
interneting pardavimo ir rczewavimo sistem4, isigyt4 2016 m.uL 613,21 Eur;
buhalterines apskaitos program4 ,,Finas" ir darbo uZmokesdio apskaitos program4 ,,FINALGA"
isigytas 2010 m. uZ 820,03 Eur.

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialiojo turlo vefte - 1540513,11 Eur. Balanso straipsnis A.II. Ilgalaikis
materialusis turtas.


