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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS
Šiaulių sporto centras „Atžalynas“ (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 2003 m. gruodžio
31 d., registravimo pažymėjimas Nr. 048359, išduotas 2005 m. vasario 14 d. Lietuvos
Respublikos Juridinių asmenų registro. Įstaigos kodas 145914161.
Buveinės adresas Ežero g. 70, LT-76244, Šiauliai.
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d .
Įstaigos veiklos kryptys – plėtoti baidarių ir kanojų irklavimo, buriavimo, dziudo imtynių,
graikų – romėnų imtynių, laisvųjų imtynių, taekwando, sambo imtynių ir sunkiosios atletikos
sporto šakas mieste, vykdyti mokomąjį sportinį darbą (treniruotes, stovyklas, varžybas) ir
organizuoti sporto renginius, ruošti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus, dalyvauti
miesto, šalies ir tarptautiniuose sporto projektuose, organizuoti specialistų kvalifikacijos
tobulinimą, pagal kompetenciją suteikti sportininkams kvalifikacines kategorijas, kaupti ir
skleisti informaciją apie sporto mokyklos veiklą, organizuoti pasitarimus, bendradarbiauti su
miesto bei šalies sporto institucijomis, užsienio sporto įstaigomis ir organizacijomis, pagal
kompetenciją nagrinėti asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, teikti atsakymus, teikti
poilsiautojų ir sportininkų saugos organizavimo paslaugas,organizuoti paplūdimių priežiūrą ir
laikytis higienos reikalavimų ir normų.
Įstaigos veiklą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius per Kūno kultūros ir
sporto skyrių, Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba ir kitos įstatymuose numatytos kontrolės
institucijos. Įstaigos finansinės veiklos kontrolė atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.
2020 m. kovo 31 d. darbuotojų pareigybių sąrašą sudaro 27 etato ir 12,0 sporto trenerių
etato. Sporto centre dirba 23 treneriai: iš jų 1 turintis VI-ą , 3-V-ą, 1-IV-ą, 10-III-ą , 1–II-ą,
3–I-ą kvalifikacines kategorijas ir 4 neturintys kvalifikacinės kategorijos dar trumpai dirbantys
treneriai. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičių per I-ą ketvirtį sudarė 41 žmogus.

II. APSKAITOS POLITIKA
Sporto centras „Atžalynas“ apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia
vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR
buhalterinės apskaitos įstatymu ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis
bei kitais teisės aktais. Finansinės ataskaitos rengiamos taikant bendruosius apskaitos principus.
Apskaita įstaigoje tvarkoma atliekant dvejybinį įrašą. Apskaita tvarkoma ir apskaitos
dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – Eurai nuo 2015-01-01.
Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.
Išsamiau apskaitos politika aprašyta finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus
aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS
Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatai, kitos mašinos ir įrenginiai, baldai, infrastruktūros
ir kiti statiniai, kompiuterinė ir kita biuro įranga, kitas ilgalaikis turtas, kuris jau yra nusidėvėjęs,
bet naudojamas įstaigos veikloje.
Trumpalaikius įsipareigojimus – 2 911,96 Eur. sudaro įsiskolinimas tiekėjams.
Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ pagrindinės veiklos pajamos skirstomos į finansavimo
pajamas – 165 808,18 Eur. ir pagrindinės veiklos pajamas 4 830,00 Eur. Pagrindinės veiklos
pajamas sudaro atlyginimo įmokos už sportinio ugdymo paslaugas.
Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 168 829,49 Eur. Didžiąją dalį sąnaudų sudaro darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos – 134 710,64 Eur.
Esminių ir neesminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nepastebėta. Ataskaitinio laikotarpio
finansinių ataskaitų straipsnių sumų, palyginus su praėjusiu laikotarpiu, reikšmingų pasikeitimų
nėra.
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