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I SKYRIUS
INF'ORMACIJA APIE VIESAJA ISTAIGA

1.1. fstaigos pavadinimas Vie5oji istaiga,,S. Dariaus ir S. Gireno aerodromas"
1.2, |staigos adresas Veiveriq g.l32,LT-46337 Kaunas
1.3. Teisin€ forma Vie5oji istaiga
1.4. lmon6s kodas 13508731 I
1.5. PVM kodas LT3508731 13
1.6. Tel./ faks. +370 37 391548
1.7, El. pa5tas aleksotoaerodromas(ii)gmail.com
1.8. Interneto svetaine www.alel<sotasair.lt
II

SKYRIUS

VIESOSIOS ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
2.1. fstaigos veiklos tikslas(-ai): tenkinti viesuosius interesus vykclant benclrosios aviacijos,

sporto plettrjirno

ir laisvalaikio

ir kurti palankias s4l.vgas 5iai veiklai,
teises aktq laikymqsi ir i5saugant valstybes saugomq

orgairizavimo veikl4

uZtikrinant aviacij4 reglamentuojandirl

nekilnoJarno I<ultfrros lraveldo obiel<t4 Q8), .io viontis4

ir

noclalom4 teritoriiq, lrletoti

ryiius ir

bendradarbiavimq Lietuvoje ir tarptautiitiu nrastu,
2,2. lstaigos veiklos pobudis

.
r
r

:

Ilendrosios aviacijos skrydZir.l aptar-navimas;
Aviaturizmopaslaugos;
R.enginitl ir Svendiq orgarrizavinras.

2.3. fstaiga igyvendinama savo tiksl4(-us), atlieka Bias funkcijas:

2.3.1. administruoja

ir

sudaro palankias s4lygas visuomeninems aviacijos sporto

asociacijoms, pilotq mokykloms ir kitoms aviacinems organrzacijoms,
isik[rusioms S. Dariaus ir S.
Gireno aerodrome, pletoti savo veikl4.
2.3.2. inicijuoja projektus S. Dariaus ir S. Gireno aerodromo infrastrukt0ros gerinimui.

2,3.3. atlieka S. Dariaus

ir

S. Gireno aerodromo kilimo

-

t[pimo tako, riedejimo takq,

aik5teliq ir aplinkos prieliIrrq.
2.3.4. teikia skrydZiq koordinavimo paslaugas.

2.3.5. sudaro palankias s4lygas atskrendantiems iS uZsienio Saliq orlaiviams naudotis
aerodromo teikiamomis paslaugomis.
2.3.6. skatina iaviacijos sportq itraukti ir jaunimo uZimtumo centrus.
2,3.7. kuria palankias sqlygas laisvalaikio organrzavimui S. Dariaus

ir S. Gireno aerodrome

Kauno miesto gyventojams ir miesto svediams.
2.3.5. pletoj a dalyvavim4 proj ektuose.
2.3.6. kuria S. Dariaus ir S. Gireno aerodrom4, kaip aviacijos sporto ir laisvalaikio Zidini.
2.3.7, pagal Civilines Aviacijos Administracijos reikalavimus ir kitus teises aktus, priZilri ir
uZtikrina aerodromo tinkamum4 skrydZiams vykdyti.

III

SKYRIUS

VIESOSIOS ISTAIGOS SAVININKAS IR ISTAIGOS STEIGIMO METAI
3.1. fstaigos savininkas Kauno miesto savivaldybe.
3.2. |staigos steigimo metai 1997 m.

IV SKYRIUS
DUOMENYS AprE VTESOSTOS ISTATGOS VADOVA
4.1. fstaigos vadovas, paskyrimo data

2016 m. geguZes men. 11 d. Kauno miesto savivaldybes mero potvarkiu Nr. Mp-80
v5{,,S.Dariaus ir S. Gireno aerodromas" vadovu paskirtas vytas Skudas.

Turimas (igytas) iSsilavinimas, kita svarbi informacija
Auk5tasis universitetinis i5silavinimas Kauno Technologijos universitetas, buvgs Kauno

4.2.

Politechnikos Instituta s (1 97 4 -1984 ni.).
VSI ,,S. Dariaus ir S. Gireno aerodromas" steigimo iniciatorius (1997-1998 m.).
Komercines aviacijos piloto licencija (1993 m.)
4.3. Darbo uZmokestis, kitos i5mokos istaigos vadovui.

Viso per 2017 metus direktoriui priskaidiuotas darbo uZmokests 15 127,23 eurq.
[moneje
priedq per ataskaitini laikotarpi neskirta , taip pat kitq sandoriq su vadov ais 2017 metais nebuvo.

V SKYRIUS

INFORMACIJA AprE VIESOSIOS ISTATGOS DARBUOTOJUS, ISTATGOS
ORGANIZACINES STRUKTUROS SCHEMA
5.1. Duomenys apie istaigos darbuotojus

Etatq skaiiius
SkrydZiq

Adrninistracija
(direktorius,

koordinavimo

Finansq

administratore

ir vadybininkas)

skyrius (Vyr.
Finansininke)

centras (skrydZiq

koordinavimo centro
vadovas ir skrydZiq

Nekvalifikuotas/
pagalbinis personalas
([kvedys ir valytoja)

Laisvi
etatai
(gale
metq)

I5 viso etatq

(pagal etatq
s4ra54)

koordinatoriai)
3 et.

1 et.

3 et.

2 et.

2 et.

9 et.

Ataskaitiniu laikotarpiu pagal neterminuotas darbo sutartis istaigoje dirbo septyni etatiniai

darbuotojai: direktorius, vyr. finansininke, administratore, vadybininkas, [kvedys, skrydZiq
koordinavimo centro vadovas, skrydZiq kooldinatorius ir valytoja. Per metus pagal terminuotas
darbo sutarlis dirbo

2 skrydZiq

koordinatoriai

ir

pagal tri5alg Viesqjq darbq lgyvendinimo ir
finansavimo sutarli 2016-03-22 Nr. VD-05(1) su Kauno m. Savivaldybe ir Kauno m. Darbo birZa
pagal terminuotas darbo sutarlis dirbo 6 darbuotojai.

5.2. Darbuotojq kvalifikacijos k6limas per ataskaitini laikotarpi:

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Data

Val.
skaiiius

fstaiga

Darbuotojas

Konsultacinis seminaras,,201 6
rn. fi nans inds atskaitornybes
1

2

J

rengimas ir mokesdiq bei
apskaitos pakeitimai rno 20lJ

rl.t'
Seminaras,,Vieiqjq pirkimq
reforma: naujo istatyrno
taikymas, naujoves ir praktika"
Kvalifikacijos kelimo kursas
,,MaZos vertds vieSqjq pirkimo
vykdyrno ypaturnai 2077 m!

2017-02-09

2017-04-24
Nr.2017-0424KTS-DL-013
2011-0s-04

Nr.I(N215430

6 val.

6 val.

6 val.

UAB,,Mokesdiq

vyr.

srautast'

Finansininke

MB,,KATSU..

Administratore

VSf ,,VieSqjq

pirkirnq agentlra"

Administratore

Lenteles tgsinys kitame lape

Lenteles tgsinys

Konsultacinis seminaras
"Darbo uZmokesdio,
atostoginiq ir kitq i5mokq
4

apskaidiavimas pagal naujql j
Darbo kodeks4,

2011-01-04

6 val.

UAB ,,Padiolio

vyr.

prekyba"

Finansininke

kiti

bulralteriams aktualls

klausimai".
Darbo teisds konsultacijq
5

seminaras: darbo sutardiq ir

2017-09-19

vidiniq tvarkq revizija bei
naujq reikalavirnq

Nr.2017-09-19MM-053

7 val.

2017-11-21

6 val.

UAB,,Padiolio
prekyba"

14 val.

KPKC

UAB,,MokesdiLl

Direktorius

srautas"

igyvendinirnas
Seminaras ,,Pasirengim as 2017

m. atskaitomybei, naujausi
6

rnokesdiq pakeitirnai ir

kiti

br-rhalteriams 02 09 aktualus

vyr.
Finansininke

klausimai"

Mokymai: finansq valdymo ir
7

apskaitos sistema,,B iudZetas

2017-11-22

2017-tt-27

VS"

vyr.
finansininke ir
administratore

2017 m. rugpjldio 10-13 d. direktorius dalyvavo tarptautiniame lektuvq AN-2 s4skrydyje

Mielco mieste, Lenkijoje. Sio s4skrydZio metu buvo nutarta2Olg m. rugpjudio men. organizuoti
tarptautini Europos AN-2 lektuvq 20-qi s4skrydi S. Dariaus ir S. Gireno aerodrome, Kaune.
2017 m. rr:gseio 16 d. dilektorius clalyvavo Pociflnq aeroclrorne vykusiame rninejirne - 60
metq Pociunrg aerodrotnlti

kiti

svediai pakviesti

ir 85 tnetai, kaip savo veikl4 pradejo I(auno sklandytojai. Sklandytojai ir

i2018 tn. organizr-rojam4 tarptauting aviacijos

Sventg S. Dariaus

ir

S. Gireno

skrydZio per AtlantE 85-mediui parrineti.
2017 m. gruodZio 5 d. direktorius ir administratore dalyvavo Nacionalines Turizmo Verslo

Asociacijos organizuotame turizmo profesionalams susitikime tema ,,Kauno regiono turistinis
potencialas". Pristatytas aerodromas ir avia turizmo reik5me turizmo versle.

VI SKYRIUS
VIESOJOJE ISTAIGOJE VYKDYTI RENGINIAI
Ataskaitiniu laikotarpiu su V5{ S. Dariaus ir S. Gireno aerodromas buvo sudaryta 8 sutartys

renginiq vykdymui S. Dariaus

ir

aerodrom4, sezoninirl skrydZiq metu.

S. Gireno aerodrome. Sudaryta 1 sutartis maisto tiekimui i

6.1.2017 m. S. Dariaus

Eit.
Nr.

ir

S. Gir6no aerodrome vykg

Renginio pavadinimas

2

,,Startline Quattro Liema 2017*
Audi fanatikq sezono atidarymas

a

Lietuvos cross country dempionatas

4

(II etapas)
Ralis,,Aplink Lietuv4 2017"

1

J

5

6
7
8

renginiai
Data

20t7-02-04
2017-05-20
2011-0s-14

20t7-06-09

Tarptautinis renginys,,The Carbage Run"
Ralis,,Kauno ruduo 2017*

2017 -07 -04

UZdaras imones ,,Linaya" renginys
Renginys,,Garsiausias vasaros sezono uZdarymas"

-

2017 -07 -06

20t7-09-23
20t7-09-02
2017-09-t7

VII SKYRIUS
VIESOSIOS ISTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI
2017 m. VSI,,S, Dariaus ir S. Gireno aerodromas" sudard 2 bendradalbiavimo sutaftis:

Eil.
Nr.

Partneris

I

Lietuvos Broniaus Oskinio vaikq
aviacijos mokykla

Bendradarbiavimo sutarties
objektas
Siekiant pletoti vaikq aviacinio
ugdymo galimybes, propaguoti vaikq

Data

aviacijos sport4 bei didinti jq
2017 -0s-09

uZimtumq Kauno mieste, Aerodromas
ir Mokykla, bendromis pastangomis

ikuria O5kinio mokyklos padalini

-

Kauno vaikq eskadrilg.

Nustatytomis ar atskirai suderintomis
priemonemis ir bldais tarpusavyje
2

BiudZetine istaiga Lietuvos
Policijos mokykla

bendradarbiauti, pletojant bei
igyvendinant policijos pareigunq ir

2017-12-08

kursantq mokymus, bendrus projektus
Aerodromo teritorij oj e.

VIII SKYRIUS
MOKESd IAI

U L,

TEIKIAMAS PASLAUGAS

2011 m.balandLio 24 d. vykusio V5[ S. Dariaus ir S. Gireno aerodromas valdybos posedZio

sprendimu nuo 2017 m. birZelio 01 d. VSI S. Dariaus

ir

S. Gireno aerodromas pradejo taikyti

S.

Dariaus ir S. Gireno aerodromo orlaivio naudotojo mokesti uZ kiekvien4 orlaivi ir aviacijos mokykl4

atskirai. 2017 m. sudaryta 14 naujq sutardiq su orlaiviq naudotojais

ir

aviacijos mokyklomis. 12

sutardiq sudaryta del naudojimosi aerodromo aik5telemis.

IX SKYRIUS
VIESOSIOS ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLU IGYvENDINIMAS IR VEIKLoS

REZULTATAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI
2077 metais vie5oji istaiga ,,S. Dariaus

ir

S. Gireno aerodromas", igyvendindama steigejo

istaigos steigimo akte ir istatuose nurodytus tikslus, vykde 5i4 veikl4:

-

2017 m. geguZes men. buvo atliktas aerodromo kilimo
remontas, nuo 1987 m. tai pirmasis kilimo

-

-

tlpimo tako asfaltbetonio

- ttpimo tako remontas.

Atliktas aerodromo kilimo
Pastatytas naujas

- t[pimo tako markiravimas.
vertikalus Zymejimas prie kilimo - t[pimo

tako ir riedejimo takuose.

Aerodromo Alytaus namelyje atidarytaveikianti sezonind kavine.

Atliktas gruntinio tako volavimas ir Zymejimas.
irengtos vaizdo stebejimo kameros prie Rytiniq ir PietiniqivaLiavimq i aerodromq,taip
pat stebimas aerodromo peronas ir riedejimo takai.

Prie Karo Aviacijos gatves irengta elektros oro linija

ir glb atramos

perinstaliuotos i

kabeling linij4.

-

Prie pastatq Pietineje aerodromo dalyje, Europos pr. 109, ivesti vandentiekio ir nuotekq
ivadai.

-

Europos

pr. 109 ivestas elektros

ivadas elektros tiekimui visiems Pietineje dalyje

esantiems statiniams ir pastatams.

-

{rengta 350

m. apvaLiavimo kelio

atkarpa, esandio aplink aerodrom4, Siaurineje

aerodromo dalyje.

-

ULveLta apie 20 000 m3 grunto

ir i5lyginta aerodromo

Siaures

- ryttl puseje uZpelkejusi

teritorija.

-

IlLveLta apie 10000 m3 grunto

ir

iSlyginta teritorija aerodromo pietineje dalyje, tarp

pietiniq riedejimo takq ir Europos pr.

X SKYRIUS

INFORMACIJA APIE VIESOSIOS ISTAIGOS VEIKLOS PLANUS IR PROGNOZES
ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS
2018 metais V5[ S. Dariau

ir

S. Gireno aerodromas numate tEsti 2017 m. pradetus

projektus ir darbus:

1. Kuro sandelio modernizavimo projekto igyvendinimas.

2. Aviakempingo centrinio pastato kapitalinio remonto
3. Tgsiami teritorijos prieZi[ros ir tvarkymo darbai:

.
.
.
4.

Aerodrome esandio aplinkelio formavimas;
grLlnto uZveZimas ir planiravimas uZpelkejusiose aerodromo teritorijos vietose;

krlmq naikinimas.

2018 m. liepos 14-15 dienomis planuojama surengti tarptauting aviacijos Sventg S.

Dariaus

ir

S. Gireno aerodrome, Lietuvos Respublikos 1O0-mediui

Dariaus

ir

S. Gireno skrydZio per Atlant4 85-mediui pamineti. Planuojama aviacijos

Svente butq sudaryta iS kultlrines

5.
6.
7.
8.

darbai.

ir legendinio

S.

ir aviacines dalies.

Aerodrome esandio lietaus drenaZo sistemos atstatymo darbai.
Vandens ir nuotekq komunikacijq projektq parengimas ir
ivedimas.
Jaunqjq aviatoriq mokyklos irengimas: ivesti teritorijos ap5vietirn4 ir elektros
ivadq
aerodromo Siaurineje dalyje, prie S. Dariaus ir S. Gireno gatves.

Kordodromo gruntinds aik5teles irengimas, Salia jaunqjq aviatoriq mokyklos
skraidymo aik5teles.

9.

Aerostoties, Lietuvos aeroklubo angaro

ir

Tarpukario Lietuvos Respublikos

Susisiekimo ministerijos angaro atstatymo clarbq projektq rengimas.

10' ParaSiutinio nusileidimo zonos irengimas Siaurineje aerodrorno dalyje.
11. Aerodromo kilimo - t[pimo tako ap5vietimas.
12. SkrydZiq sezono metu, aerodrome veikiandios kavines patalpq terasos remonto
darbai.

Vie5oji istaiga S. Dariaus

ir

S. Gireno aerodromas pateike patikslint4 prasym4 del le5q

skyrimo i5 Kauno miesto savivaldybes biudZeto 2018 m. numatytiems projektams ir darbams. S4ra5e
nurodytos pozicijos, atsiZvelgiant i 2017 m. pradetq darbq tgstinum4:

2018 m"

Eit.
Nr.

1

Pozicijos

p

avadinimas

numaAtu
liitg suma,
EUR

ir apraiymas

Aerodromo aviakernpingo centrinio pastato kapitalinio rernonto darbai.
2011 n. parengtas aerodrorno aviakempingo centrinio pastato kapitalinio
remonto ir paskirties keitirno techninis projektas. 2018 m. planuojama parinkti

atlikti statybinius darbus pagal parengt4 technini projekt4.
Kuro talpyklos su kolonele, S. Dariaus ir S. Gireno aerodrome, Veiveriq

200 000

rangovQ ir

g.

132, Kaune, statyba.
2.

2017 m. buvo skeibtas supaprastintas viesasis pirkirnas atviro konkurso budu
kuro talpyl<los sr,r kolonele statybos darbams pirkti, tadiau pirkimas nefvyko,
nes nebuvo gauta jokiq pasilrlyrnq del rnaZos bendrastatybines darbq kainos.

1

10 000

Aerodromo teritorijos prieZiiiros darbai.
Aerodromo tinkarnai blrklei palaikyti reikalinga nuolatine teritorijos prieZiiira:

. i,olespjovimas;
. Kilirno - tlrpinio tako, perono ir riedejirno takq Slavimas;
. Lietaus nuotekq ir elektros tinklq kornunikacijq prieZirira;
. Aerodromo pavir5iaus ir grunto lyginirno darbai;
. Krlmq naikinirnas;
. Medeliq, vejq ir gyvatvores sodinimas, bei prieZi[ra.

30 000

4.

Aerodromo teritorijos atitverimas tvoromis

5.

Aerodromo kilirno

tako (KTT) apSvietirno irengirnas.

75 000

6.

Tarptautines aviacijos Sventds organizavimas ir igyvendinimas

6s 000

- t[pirno

22 500

Viso

s02 500

XI SKYRIUS
VIESOSIOS ISTAIGOS GAUTOS LESoSIR JU

SaITINmI PER FINANSINIUS

METUS

IR SIU LESU PANAUDoJIMAS
VSI ,,S. Dariaus

ir

S. Gireno aerodrornas" leSq Saltiniai per 2017 metus yra gautos pajamos

komercines veiklos, gauta patama, subsidija vie5qjq darbq darbuotojq atlyginimams

iS

ir kitos

gautos leSos.
2017 m. gautos pajamos:

EiI.
Nr.
1

Pajamq Saltinis
Pajarnos uZ suteiktas paslaugas parduotas prekes

Suma,

Eur
10 703 1 ELrr

Lenteles tgsinys kitame lape

Lenteles tgsinys

2

J

Gauta subsidija kuri panaudota atlyginimams kirnpensuoti pagal tri5alg Vie5qjq
darbq igyvendinimo ir finansavimo sutarti 2016-03-22 Nr. VD-05(1) su Kauno rn.
Savivaldybe ir Kauno teritorine darbo birZa
Gauta parama anonimi5kai i5 vMI 2o/o nuo GPM, kuri panaudota teritorijos
tvarkymui

5 380 Eur

69 Eur

Per 2017 metus i5 paramos teikejq juridiniq asmenq parama ar kitas finansavimas
gautas nebuvo.

2017 mett4 gale finansavimo likudio neliko.

XII SKYRIUS
VIESOSIOS ISTAIGOS DALININKU INASU VERTE IR KAPTALo DYDIS PER

ATASKAITINI LAIKOTARPI
2017 metais VSf ,,S. Dariaus ir S. Gireno aerodromas" naudojosi l9g7-12-30 Kauno miesto
valdybos sprendimu Nr. 1051 sudaryta negyvenamqjq pastatq, statiniq, patalpq panaudos sutartimi
su velesniais 2015-05-18 sutarties Nr. 201-9-946 (3) pakeitimais. Sis tuftas yra vie5osios istaigos
uZbalansinej e s4skaitoj e.

2016-11-10 sudaryta valstybines Zemes panaudos sutartis Nr. SS[IN-76-(14.8.53)
kuri4 V5[,,S.Dariaus

ir S. Gireno

,

pagal

aerodromas" neatlygintinai gali naudotis 181 ha Zemes sklypu 36

metus.

Vie5osios istaigos dalininkq kapitalo dydis

yra 100 % Vie5osios istaigos ,,S. Dariaus ir

S. Gireno aerodromas" veiklos rezultatas:

2016 m. gruodZio 31 d. veiklos rezultatas 52 974 Eur.

2017 m. gruodZio 31 d. veiklos rezultatas 34 877 Eur.

XIII SKYRIUS
VIESOSIOS ISTAIGOS ISIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS PER

ATASKAITINI LAIKOTARPI
Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo
istaiga disponuoja ir kuri naudodamas tikisi gauti tiesiogines ir netiesiogines ekonominds naudos.
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas fsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse
parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amofiizacijq ir vertes sumaZejimq.

Nematerialiojo

turlo likvidacine verte laikoma lygia nuliui.

Nematerialiojo turto

amortrzacrjos suma pripaZistama s4naudomis kiekvien4 ataskaitini laikotarpi. Nematerialiojo turto

jo isigijimo ir nebeskaidiuojama nuo
kito menesio pirmos dienos po jo nura5ymo ar visos nematerialiojo turto vertes perkelimo i
s4naudas. Jei nusidevejgs nematerialus turtas dar imoneje naudojamas, nustatoma jo galima
realizavimo verte ir jis perkeliamas iuZbalansing saskait4.
amortrzacija skaidiuojama nuo kito menesio pirmos dienos po

Per ataskaitini laikotarpi nematerialaus turto vie5oji istaiga neisigijo.

I uZbalansing

buvo perkelta2009 m. isigyta buhalterines apskaitos programa,,Konto" kurios likutine verte

s4skait4

-

0 €.

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuri ketinama naudoti ilgiau nei
vienerius metus, pagristai tikimasi gauti i5 jo ekonomines naudos btisimaisiais laikotarpiais, kai
istaiga igyja teisg 5i turt4 valdyti, naudoti bei juo disponuoti ir

jo isigijimo

savikaina nuo 2015 m.

IMT) didesne nei 500 €. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje
registruojamas isigyjimo (pasigaminirno) savikaina. Jei nusidevejgs ilgalaikis turtas turtas dar
imoneje naudojamas, nustatoma jo galima realizavimo verte ir jis perkeliamas iuZbalansing saskait4.
sasusio 1 d.(naujai isigyjamam

2077 metqpradZioje ilgalaiko materialaus turto vertE sudare 27 404E,w.
Per 2017 metus:

.

Ilgalaikio materialaus ilgalaikio turto buvo isigyta uZ 1 388 eurus - Kondicionierius
Daikin RXLS35M iki -25C.

o Nura5yta ilgalaikio materialaus turlo likutine vefte uZ 90 eurq, i5 jq

!

uZbalansing

s4skait4 perkelta likutine verte turto uZ 63 eurus.

.

Per finansinius metus turto nusidevejim4 sudare 4,413 Eur.

o Tlrrto, kuris jau nusidevejEs, bet dar naudojamas istaigos veikloje,

Turto pavadinimas

fsigijimo veftd,
Eur

[sigijimo data

s4rasas:

Likutine verte,
Eur

Zoles smulkintuvas BELLA

3415,44

20t2-09-12

0,29

Traktorius MT

t17 58,57

2005-1 1-16

25,49

I5 viso:

15 234,01

|keisto ilgalaikio materialiojo turto istaiga neturi.
2017 metq pabaigoje ilgalaiko materialaus turto vertg sudare 24 236 Eur.

l0

25,78

XIV SKYRIUS
VIESOSIOS ISTAIGOS VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
fstaigos buhalterine apskaita tvarkoma

ir finansines atskaitos rengiamos vadovaujantis Siais

bendraisiais apskaitos principais: imones veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio
mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

VSI ,,S. Dariaus

EII.

ir

S. Girdno aerodromas" veiklos

Ataskaitinis
laikotarpis, Eur

Straipsniai

Nr.

(2017 m.)

I.

PAJAMOS

I
2.

Palamo s uZ s uteiktas
Finansavimo paiamos

2.1.

Finansavimo sumu i5 valstybes biudZeto panaudoiimo paiamos

2.2.

I(itos finans avirno paian.ros
Kitos pajarnos

J.

il.
I

)

rezultatq ataskaita

parduotas prekes

SANAUDOS
Suteiktq paslaugq, parduotq prekiq savikaina
Kitos s4naudos
Veiklos s4naudos

3.1

Pardavimo

3.2.

Darbuotojq iSlaikymo

ataskaitinis
laikotarpis, &rr
(2016 m-\

133544
pas laugas,

Pradjgs

10703

1

190444
90952

5449

s2492

s449

52492

21064

47000

t5t64t

186496

14s

513

959

13

150531

185970

Nu s idevejimo (amorlizac ijos )

2434

1702

8s906

121039

4556

4281

2990s

36962

RySiq

2194

2018

6994

9709

386

1

2269

3.8.

Transporto iSlaikymo
Turto vertes sumaZ0jimo
Kitos veiklos

14001

7990

3.9.

Suteiktos labdaros, paramos

3.1 0.

Del ankstesniq laikotarpiq klaidq taisymo

3.4.

Patalpq iSlaikymo

3.5.
3.6.
3.7.

III.

ry.

v.

VEIKLOS REZULTATAS PRIES APMOKESTINIMA
PELNO MOKESTIS
GRYNAS IS VEIKLOS REZT]LTATAS

Direktorius

86

8097)

3948

(18097)

3948

(1

Vytas Skudas

D"'j:$l:*'"i

.&4{,
11

