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RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 

2016 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

I. BENDROJI DALIS 
 

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas 

banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Raseinių kūno kultūros ir sporto centro adresas  - 

Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai. Įmonės kodas - 190107120. 

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras - biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės 

ir valstybės biudžeto. 

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras (toliau – sporto centras) vykdo nuostatuose 

nustatytas funkcijas. Įstaiga veikia sporto srityje ir viešai teikia paslaugas Raseinių rajono 

moksleiviams. Sporto centro steigėjas - Raseinių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė 

veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis ugdymas ( kodas pagal EVRK 855100 ). Sporto centro 

tikslas – sportuojant skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, suaugusiųjų bei žmonių su negalia 

laisvalaikį, ieškoti talentingų sportininkų ir rengti juos deramai atstovauti sporto centrui ar 

rajonui sportiniuose renginiuose.     

Sporto centre veikla plėtojama 7 sporto šakų skyriuose: futbolo, krepšinio, lengvosios 

atletikos, laisvųjų imtynių, badmintono, šaudymo, tinklinio.  

Darbuotojų skaičius ketvirčio pabaigoje – 36.  

Ataskaitose duomenys pateikiami eurais.  

         Sporto centras kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų neturi. Svarbių sąlygų ar 

aplinkybių, kurios paveiktų sporto centro veiklą, nėra. 

          

 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

 

         Raseinių kūno kultūros ir sporto centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, 

kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

                   Sporto centras buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis 

viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ( Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinti  

Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, LR 

Buhalterinės apskaitos įstatymu, LR Darbo kodeksu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR 

įstatymais ir teisės aktais. 

                    Tvarkant apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas vadovaujamasi šiais apskaitos 

principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, 

atsargumo ir turinio viršenybės prieš formą. 

 

 

III. PASTABOS 

 
Raseinių kūno kultūros ir sporto centro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta 

informacija apie 2016 m. kovo 31 d. sporto centro finansinę veiklą: 

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas įstaigoje yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar 

naudojamas veikloje. Įsigyta naujo ar nurašyta ilgalaikio nematerialiojo turto nebuvo. 
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2. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas finansinės būklės ataskaitoje A. 

dalyje II. Ilgalaikis materialusis turtas. Turto, nenaudojamo sporto centro veikloje nėra, laikinai 

nenaudojamo taip pat nėra. Per ataskaitinį ketvirtį įstaiga nurašė malikę sandėlį už 1362,08 Eur, 

kuris buvo visiškai nusidėvėjęs, sugriuvęs, sulūžęs ir visiškai netinkamas naudoti. 

3. Atsargas sudaro nepanaudotų degalų likutis už 79,27 Eur, o  421,85 Eur sudaro 

nesunaudotų ir nenurašytų atsargų likutis. 

4. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos už 632,00 

Eur, kurias sudaro spaudos prenumerata ir transporto draudimas. 

5. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos sumos 72399,98 

Eur ir kitos gautinos sumos už 61,03 Eur.  

6. Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro lėšų bankų sąskaitose likučiai 

ataskaitinio ketvirčio pabaigoje pagal finansavimo šaltinius. 

Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur Kitų šaltinių lėšos, Eur Iš viso, Eur 

61,41  218,30 279,71 

 

7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS (4 priede). 

8. Ilgalaikius  įsipareigojimus sudaro ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai už 

automobilį. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų 

dalis, skolos tiekėjams, įsiskolinimai darbuotojams, sukauptos atostogos. Įsiskolinimai pagal 

rūšis ir finansavimo šaltinius pateikiama lentelėje: 

 Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Iš viso 

Ilgalaikiai finansinės nuomos 

(lizingo) įsipareigojimai 
 24323,30 24323,30 

Ilgalaikių finansinės nuomos 

(lizingo) įsipareigojimų einamųjų 

metų dalis 

 5284,59 5284,59 

Tiekėjams mokėtinos sumos  3521,64 3521,64 

Su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai 
 21917,92 21917,92 

Sukauptos atostogų sąnaudos  46763,10 46763,10 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  1238,64 1238,64 

Iš viso:  103049,19 103049,19 

 

9. Einamųjų metų perviršį ar deficitą 200,00 Eur sudaro gautos pajamos iš 

nuomos. 
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10. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamos priskiriamos pagrindinės 

veiklos pajamoms pagal tai, kokioms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos, t.y. iš ko apmokamos 

patirtos sąnaudos. Pagrindinės veiklos pajamas sudarė 130911,79 Eur, pagrindinės veiklos 

sąnaudas sudarė 130681,04 Eur. Kitos veiklos pajamas 200,00 Eur sudarė gautos lėšos už 

nuomą. Finansinės ir investicinės veiklos rezultate atsispindi sumokėtos lizingo palūkanos 

230,75 Eur. 

PRIDEDAMA 

  

 Finansinės būklės ataskaita  2-ojo VSAFAS 2 priedas, kuriame detalizuota 

ilgalaikio turto judėjimas per ataskaitinį laikotarpį likutine verte, trumpalaikis turtas, 

finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį. 

  Veiklos rezultatų ataskaita 3-ojo VSAFAS 2 priedas, kuriame detalizuota 

pagrindinės veiklos pajamos bei pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį. 

  Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį detalizuoti 20-ojo VSAFAS 4 priede. 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir sporto 

reikalams, l. e. direktoriaus pareigas                                                                 Gintautas Balčaitis                                             

 
 
 
 

 Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos 

 skyriaus vedėja            Irma Juknevičienė 


