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2020 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS  ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

1. Įregistravimo data 

 

Šiaulių miesto savivaldybės  biudžetinė įstaiga sporto centras „Atžalynas“ (toliau - 

Įstaiga) buvo įregistruota 2003-12-31, registravimo pažymėjimas Nr. 048359, išduotas 2005-02-

14 LR Juridinių asmenų registro. Įstaigos kodas 145914161. Pagrindinės veiklos pavadinimas – 

sportinis ugdymas ir kita sporto veikla. Kita papildoma sporto centro veikla – neformalusis 

švietimas. Veiklos kodas 93.1; 

 

2. Finansiniai metai  

 

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

 

3. Įstaigos veikla 

 

Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – sportas. Įstaigos tikslas yra plėtoti kūno kultūrą 

ir sportą, vykdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportininkų optimalų bendrąjį ir specialų fizinį 

rengimą, orientavimą į vieną ar į kitą sporto šaką, sudaryti sąlygas kūno kultūros ir sporto 

plėtotei. 

 

4. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė 
 

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal finansinę 

atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus. Apskaitos politika yra parengta vadovaujantis LR 

buhalterinės apskaitos įstatymu. 

 

5. Finansavimas 
 

2020 metų rugsėjo 30 d. įstaiga biudžeto lėšų gavo 514 702,61 Eur., specialiosios 

programos  11 700,00  Eur.,  t. sk. pagal priemonę  Nr. 33 – 7 100,00 Eur., pagal  priemonę             

Nr. 32 – 4 600,00 Eur., sporto programinių lėšų – 25 600,00 Eur. 
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Pagal patvirtintą 2020 m. III-o ketvirčio planą buvo numatyta surinkti sportininkų 

nario mokesčio 11 100,00 Eur., surinkome 8 626,00 Eur., už atsitiktines paslaugas planuota 

surinkti 5 800,00 Eur., surinkome – 6 873,00 Eur.  

 

6. Darbuotojų skaičius 

 

2020 m. rugsėjo 30 d. pareigybių sąraše darbuotojų skaičius 27,0 etato, taupydami 

lėšas naudojame 20,50 etato,  trenerių-sporto mokytojų dirbo 22 žmonės  12,7 pedagoginio etato.  

 

 

7. Informacija apie nematerialųjį turtą ir ilgalaikį materialųjį turtą 

 

Įstaiga neturi turto, įsigyto pagal lizingo sutartis,  nėra atidavusi ilgalaikį materialųjį 

turtą pagal panaudos sutartį. Įstaigoje nėra įkeisto ilgalaikio materialiojo turto.  

 

8. Informacija apie pinigus. 

 

2020 metų rugsėjo 30 d. biudžetinių lėšų  banko sąskaitoje yra 18,55 Eur.; 

specialiųjų lėšų – 41,40 Eur., surenkamojoje – 3 861,26 Eur., kurias sudaro surinktas nario 

mokestis bei paramos lėšos.  Kasoje lėšų nebuvo. Atstovybių užsienyje lėšų neturime. 

 

9. Informacija apie įsipareigojimus 

 

  Formoje  F.4 -  Mokėtinų ir gautinų sumų 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaitoje, 

mokėtinų sumų likutis – 2 294,67 Eur., kurią sudaro SB lėšos: kitos paslaugos – 273,20 Eur., 

komunalinės paslaugos – 572,31 Eur., ryšių paslaugos – 49,71 Eur. transporto išlaidos – 58,49 

Eur.; NM lėšos – transporto išlaidos – 23,53 Eur., kitos paslaugos – 40,00 Eur.; atsitiktinės lėšos 

– transporto išlaidos – 327,28 Eur.; sporto programinės lėšos - transporto išlaidos – 830,15 Eur., 

kitos paslaugos – 120,00 Eur. 

 

10. Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 

 

Atlyginimai skaičiuojami, atsižvelgiant  į darbo sutarties sąlygas ir vadovaujantis  

2017 m. sausio  mėn. 17 d. Lietuvos Respublikos  valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymu  Nr. XIII-198 bei naujomis suvestinėmis. Taip pat vadovaujantis LR 

darbo kodeksu ir jo papildymais. 

 

11. Kita informacija 
 

Vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016-12-29 sprendimo         

Nr. T-425, 29 straipsniu įstaiga stengiasi efektyviai naudoti lėšas pagal išlaidų straipsnius.  

 

 

 

Direktorius        Giedrius Snudaitis 

 

 

 

Vyr. buhalterė        Laima Gasperavičienė 


