DRUSKININKŲ SPORTO CENTRAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
I. BENDROJI DALIS
1. Druskininkų sporto centras, toliau vadinamas sporto centru, yra biudžetinė įstaiga
finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Centras yra vaikų, jaunimo suaugusių neformalaus ir
papildomo ugdymo savivaldybės įstaiga, sudaranti sąlygas saviraiškai per sportą, koordinuojanti
sporto veiklą savivaldybėje. Centras kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie LRV
parengia ir įgyvendina savivaldybės kūno kultūros ir sporto šakas bei kryptis, sudaro sportininkams,
gyventojams ir kurorto svečiams sąlygas užsiimti kūno kultūra ir sportu.
2. Ji įkurta remiantis 2008 m. gegužės mėn. 9 d. Druskininkų savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T1- 150 reorganizuoti, sujungiant Druskininkų savivaldybės įsteigtas biudžetines
įstaigas: Druskininkų sporto mokyklą ir Druskininkų sporto centrą. Nauja įstaiga - Druskininkų
sporto centras savo veiklą pradėjo nuo 2008 m. rugsėjo mėn. 1 d. Jos buveinė – M. K. Čiurlionio g.
97-2, LT-66162 Druskininkai, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas – 301845630.
3. Įstaigos steigėjas Druskininkų savivaldybės taryba. Įstaigos metai sutampa su kalendoriniais metais.
4. 2015 m. trečiame ketvirtyje vidutinis darbuotojų skaičius Druskininkų sporto centre yra
21, iš jų: 12 administracijos darbuotojų ir 9 trenerių - sporto mokytojų.
5. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę sporto centro veiklą, Druskininkų sporto centro darbuotojai neįžvelgia.
6. Druskininkų sporto centras vykdo įstaigos nuostatuose nustatytas funkcijas.
7. Įstaigos veiklos rūšys ir kodai:
4.1. papildomas mokymas - 80.42.40;
4.2. sportinė veikla - 92.60.00;
4.3. kita sportinė veikla - 92.62.00;
4.4. sporto mokyklų ir klubų veikla - 92.62.10;
4.5. fizinės gerovės užtikrinimo veikla - 93.04.00;
4.6. sporto arenų ir stadionų veikla - 92.61.00;
4.7. sporto įrangos nuoma - 71.40.40.
8. Druskininkų sporto centro finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus biudžetinius metus.
9. Sporto centro finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos
piniginiais vienetais - Eurais.
10. Druskininkų sporto centras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, kitų struktūrinių
padalinių neturi.
II. APSKAITOS POLITIKA
11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais, Druskininkų sporto centras, vadovaujantis 2009.12.31 direktoriaus
įsakymu Nr. VI-21a, nuo 2010 metų sausio 01 dienos perėjo nuo anksčiau taikytos apskaitos
politikos prie VSAFAS..
12. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto nuo ataskaitinių finansinių metų
pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Druskininkų sporto centras neturi.
13. Druskininkų sporto centras taiko tokią apskaitos politiką kuri užtikrina, kad apskaitos
duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos politika apima ūkinių
operacijų pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Visos ūkinės
operacijos ir įvykiai registruojami sąskaitų plano patvirtinto 2009 m. gruodžio mėn. 31 d.
sąskaitose, taikant Druskininkų sporto centro apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS

reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir
įvykiams, finansinių ataskaitų elementams ir apskaitos procedūroms.
14. Finansavimo sumos iš valstybės, savivaldybės biudžeto, iš Europos Sąjungos (finansinė
parama) bei iš kitų šaltinių gauti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių
gauti arba gautini pinigai ir kitas turtas, skirtas Druskininkų sporto centro nuostatuose nustatytiems
tikslams ir programoms vykdyti. Druskininkų sporto centro gautos (gautinos) finansavimo sumos
pagal paskirtį skirstomos į:
1 - finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (pinigai skirti ilgalaikiam turtui įsigyti arba
gautas nemokamai);
2 - finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti (tai finansavimo sumos ataskaitinio
laikotarpio visoms likusioms išlaidoms kompensuoti). Detalūs finansavimo sumų apskaitos
ypatumai nustatyti Druskininkų sporto centro finansavimo sumų apskaitos tvarkos apraše.
III. PASTABOS
15. 2015 metų trečiame ketvirtyje Druskininkų sporto centras įsigijo kompiuterį HP Probook
470G2DSC, kompiuterio kaina.1159 Eur.
16. Ataskaitiniame laikotarpyje tiekėjams mokėtinos sumos - 7307 Eur. Iš jų:
a) įmokos socialiniam draudimui - 4255 Eur;
b) ryšių paslaugos - 167 Eur;
c) transporto išlaikymui - 111 Eur;
e) kitoms paslaugoms - 1198 Eur;
f) komunalinėms paslaugoms - 1576 Eur.
17. Per ataskaitinį laikotarpį pajamų už paslaugas surinkta ir pervesta savivaldybei - 15140
Eur, panaudota - 14756 Eur Iš jų: 4184 Eur išmokėta darbo užmokesčiui, 1143 Eur apmokėta soc.
draudimui, 81 Eur apmokėta už spaudinius, 828 Eur apmokėta už prekes, 240 Eur apmokėta už
komandiruotes, 6283 Eur apmokėta už transporto paslaugas, už šildymą apmokėta 838 Eur ir 1159
Eur apmokėta už kompiuterį.
18. Tėvų įnašų surinkta ir pervesta į biudžetą 9850 Eur.
Finansinės būklės ataskaitos pastabos:
1. Nematerialiojo turto įstaiga neturi.
2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1459858
Eur.
3. Druskininkų sporto centras per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigijo už 4103 Eur, o
panaudojo už 4079 Eur. Atsargų likutis laikotarpio pabaigai 24 Eur, ūkinio inventoriaus
likutis (užbalansyje) - 41432 Eur.
4. Per vienerius metus gautinų sumų likutis - 22468 Eur.
5. Pinigų likutis „Swedbank“ s-tose - 9970 Eur; iš jų:
biudžeto lėšos - 1930 Eur,
pajamų už paslaugas lėšos - 4418 Eur,
pavedimų lėšos - 3332 Eur,
tėvų įnašų lėšos - 290 Eur,
6. Finansavimo sumų pokyčiai atsispindi 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos 4 priede,
finansavimo sumų likučiai sporto centre - 298651 Eur.
7. Trumpalaikiai įsipareigojimai - 22468 Eur iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 3053
Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 4255 Eur, Sukauptas atostogų rezervas
- 6814 Eur.
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