
Aiškinamasis raštas
prie 2021 m. finansinių  ataskaitų

I.  SKYRIUS

BENDROJI  DALIS

Informacija apie įstaiga

Viešoji įstaiga Sporto centras įsteigta 2002-12-05. Steigėjas Klaipėdos rajono savivaldybės

taryba.

2004-06-28 VšĮ Sporto centrui suteiktas paramos gavėjo statusas.

Nuo 2009-01-01 pakeistas įstaigos statusas į biudžetinė įstaiga Sporto centras.

Savo veikloje Sporto centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais,

Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais

teisės aktais taip pat įstaigos nuostatais.

Biudžetinė įstaiga Sporto centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, s-tas

banke. Sporto centro adresas  - P. Cvirkos 14-1, Gargždai.

Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto teisės aktų nustatyta

tvarka. Veiklos finansavimui naudojamos ir kitos nustatyta tvarka gautos lėšos.

Finansiniai metai

BĮ finansiniai metai prasideda sausio 1 dieną, o baigiasi gruodžio 31 dieną. Ataskaitose 

pateikiami duomenys išreikšti piniginiais vienetais – eurais.

BĮ Sporto centro pagrindinė veikla :

o Organizuoti ir koordinuoti sporto renginius rajono gyventojams;

o Sudaryti palankias sąlygas rajono gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu, skatinti

sveikos gyvensenos propagavimą;

o Rengti rajono sporto varžybų planus, ruošti varžybų sąmatas, paruošti ir tvirtinti varžybų

nuostatus;

o Organizuoti, komplektuoti ir ruošti rajono rinktines dalyvauti respublikinėse ir

tarptautinėse varžybose, sveikatingumo renginiuose;

o Vykdyti vaikų ir jaunimo sportinį užimtumą, remti jaunimo sportines iniciatyvas, pagal

kompetenciją vykdyti neformaliojo ugdymo programas, edukacinius sportinius renginius;

o Užtikrinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos panaudai perduoto turto

tinkamą  naudojimą ir priežiūrą.

Darbuotojų skaičius

 2021 gruodžio 31 dieną įstaigoje dirbo 38 darbuotojai.

                 Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotus subjektus

Biudžetinė įstaiga Sporto centras kontroliuojamų subjektų ir asocijuotų subjektų neturi.

II. SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Biudžetinės įstaigos Sporto centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai

nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Biudžetinės įstaigos Sporto centro apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis,

apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr.AV-93. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Sporto

centro apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS

reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė

įstaiga Sporto centras vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS

“Finansinių ataskaitų rinkinio  pateikimas”.
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Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo

savikaina.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto

sąskaitose.

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose

yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir

patvirtinti sporto centro direktoriaus įsakymu. 

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas

įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo

turto ministerijos tvarkos apraše.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes,

finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei

jis yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja

verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo

tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)

metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus ministro įsakymu.

BĮ Sporto centras yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr. IMT grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas metais

1. Pastatai 100/80

2. Kiti statiniai 20

3. Mašinos ir įrenginiai 12

4. Automobiliai 8

5. Baldai ir biuro įranga:

5.1. Baldai 8

5.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4

5.3. Kita biuro įranga 7

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei

yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.



3

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant

finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte,

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, BĮ Sporto

centras taiko konkrečių kainų būdą.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse

sąskaitose.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo

nuostolius.

             Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS “Finansavimo sumos”

nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos

ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose

nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

Finansavimo sumos apima ir BĮ Sporto centro gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams

vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir

finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį

atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos

visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

BĮ Sporto centro visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl

įstaigai iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties įstaiga turės sumokėti priteistas sumas),

ilgalaikės finansinės skolos, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikiams finansiniams

įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai,

ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, trumpalaikės finansinės skolos, pervestinos finansavimo

sumos, pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams, mokėtinos sumos, susijusios su

vykdoma veikla, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie

įsipareigojimai įvertinami: kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina, kiti

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
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Veiklos nuoma

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos

neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra

registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį. 

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamos, pripažįstamos, kai tikėtina, kad BĮ Sporto centras gaus

su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai centras gali

patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačio Sporto centro gaunama ekonominė nauda.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį,

kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės

ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo

laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam

tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios

išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.

Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra

vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, įstaiga nustato turto atperkamąją vertę ir palygina ją su turto

balansine verte. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant

turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos

sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto

vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie BĮ

Sporto centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai),

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės,

veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam

laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Apskaitos politikos keitimas

BĮ Sporto centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų

galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos

finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Apskaitos politika keičiama, dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja.
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Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių

laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba

kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per

finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto vertės.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse

ataskaitose. 

Jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo

užregistruota klaidinga informacija.

Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas

veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje “Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo

įtaka”.

III. SKYRIUS

 PASTABOS

3.1  Ilgalaikis nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį

pateiktas P3 priede.

BĮ Sporto centras turi šį nematerialųjį turtą – programinę įrangą, kurios įsigijimo savikaina 1332

eurai. 

Programinei įrangai nustatytas 2 metų tarnavimo laikas. Šis nematerialus ilgalaikis turtas yra

pilnai nudėvėtas, bet vis dar naudojamas veikloje.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų

įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas veikloje, nėra.

Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, įstaigoje

nėra.

3.2 Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie materialiojo ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį

laikotarpį pateiktas P8 priede.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove ir trumpai aprašyta

šio rašto Apskaitos politikos dalyje, ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. 

Įstaiga turi materialaus ilgalaikio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas

veikloje. Tai kompiuteriai, baldai, sporto inventorius ir kopijavimo aparatas. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta materialiojo ilgalaikio turto viso už  273 492 eurus.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų

įvykdymo garantija įstaigoje  nėra.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigoje nėra.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš

nuomos nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo)

sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio

laikotarpio dieną neturime.

BĮ Sporto centras neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamų ar

nekilnojamų kultūros vertybių grupių.

Turto, perduoto Turto bankui,  nėra.



6

3.3 Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateiktas P4 priede.

Į atsargų sąnaudas nurašytą turtą sudaro kuras, prizai ir medaliai, ūkio prekės, kanceliarinės

prekės. Atsargų likutis 2021 gruodžio 31 dieną – nepanaudotas kuras.

 BĮ Sporto centras ilgalaikio materialiojo ar biologinio turto, skirto parduoti, neturi.

3.4 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikta P10 

priede.

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil.Nr. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto Suma eurais, euro ct.

1. Sukauptas atostogų rezervas 64920.48

2. Atidėjiniai 2467.60

3. Komunalinės paslaugos ir ryšiai 8401.60

4. Kitos išlaidos 209.95

3.5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta P11 priede. 2021 m. gruodžio 31 dienai

įstaigos banko sąskaitoje buvo 1132.61 eurai. Tai renginiams, varžyboms, kurie turi vykti 2022 metais,

skirti  rėmėjų pinigai.

3.6 Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį

laikotarpį pateikta P12 priede.

Tikslinių lėšų gavimas ir panaudojimas pateiktas lentelėje:

Tikslinių lėšų pavadinimas Likutis metų

pradžioje

Gauta lėšų Panaudota

lėšų

Likutis

laikotarpio

pabaigoje

Klaipėdos r. savivaldybės

administracija. Programų

finansavimas

0 12 376,75 12 376,75 0

1,2 %  nuo  GPM  sumos

paramos gavėjui

0 201,25 201,25 0

3.8 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus pateikta

P17 priede.

Pagrindiniai kreditoriai pateikti lentelėje:

Eil. Nr. Tiekėjo pavadinimas Suma eurais, euro ct.

1. AB Telia 24,78

2. UAB „TELE2“ 23,00

3. AB „Klaipėdos energija“ 714,03

4. AB „Ignitis“ 6259,05

5. UAB „Gargždų plytų gamykla“ 1380,74

6. DNSB „Gargždų topolis“ 57,95

7. Gargždų kultūros centras 40,00

8. BĮ Klaipėdos m. lengvosios atletikos mokykla 112,00

Atostogų rezervas ir socialinio draudimo įmokos – 64 920 eurų. Atidėjiniai – 2 468 eurai.
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3.9 Kitos pajamos

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos pajamas pateikta P21 priede. Pagrindinės veiklos

pajamos gautos iš salės nuomos – 27 797 eurai, kitas paslaugas (startiniai mokesčiai, reklama)-18 568

eurai ir tėvų įmokos už neformalų vaikų ugdymą- 3 592 eurai. Iš viso 49 957 eurai.

Lyginant 2020 metais ir 2021 metais gautas pajamos jos padidėjo 20 %. Gauta daugiau įmokų

už kitas paslaugas, surinkta daugiau nuomos mokesčio.

3.10 Sąnaudos

BĮ Sporto centro pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus pateiktos 25 standarto priedo

formoje.

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos taip pat pateiktos 3-ojo standarto 2 priede.

2021 metais, lyginant su 2020, veiklos sąnaudos išaugo beveik 22 %. Daugiausiai didėjo darbo

užmokesčio sąnaudos dėl padidėjusio darbuotojų atlyginimų ir vidutinio darbuotojų skaičiaus. Dėl

pakilusių prekių ir paslaugų kainų, didėjo transporto, atsargų, komunalinių paslaugų sąnaudos. Pradėjus

skaičiuoti naujai įsigyto turto nusidėvėjimą didėjo ir nusidėvėjimo sąnaudos. Kituose straipsniuose

sąnaudos liko panašios arba mažėjo.

Sąnaudų palyginimas pateiktas lentelėje:

Eil. Nr. Sąnaudų straipsnio pavadinimas Suma eurais ir euro ct.

2021 m. 2020 m.

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 561361,46 424399,66

2. Nusidėvėjimas ir amortizacija 102053,88 70197,33

3. Komunalinės paslaugos ir ryšių paslaugos 57271,10 34080,18

4. Komandiruotės 719,00 171,00

5. Trasportas 30912,39 15809,17

6. Kvalifikacijos kėlimas 729,00 1297,00

7. Remontas 9956,62 16682,68

8. Atsargos 23090,80 20751,61

9. Nuoma 923,78 1951,41

10. Kitos paslaugos 96262,87 106228,16

3.11 Informacija pagal veiklos segmentus

Informacija pagal veiklos segmentus pateikta P2 priede. Pagrindinis veiklos sąnaudų segmentas

– poilsis, kultūra.

Direktorius Vaidas  Liutikas

Asta Lipskytė, (8-46) 455290




