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I. BENDROJI DALIS 

 

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Molėtų 

savivaldybės, įstaigos kodas 191231523. Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro steigėjas – Molėtų 

rajono savivaldybės taryba. Molėtų sporto centro veikla – sportinė veikla. Kitos veiklos rūšys: 

transporto paslaugos, sporto salių nuoma. Sporto centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. 

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro buhalterijos apskaitą tvarko vadovaudamasi „Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais“, Viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu,  Paramos ir labdaros įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, 

Inventorizavimo taisyklėmis. 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad finansinių 

ataskaitų duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. 

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras apskaitą ir finansinę atskaitomybę tvarko 

vadovaujantis teisės aktais: 

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) 

- Lietuvos Respublikos biudžetinių įmonių buhalterinės apskaitos įstatymais 

- Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. 
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III. PASTABOS 

 

1. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto vertės pokytį lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąlygoja 

nusidėvėjimas. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta Ilgalaikio nematerialiojo ar materialiojo turto. 

2. Trumpalaikis turtas.  Per II ketvirtį  pirkta atsargų: -4679,19 eurų sumai. Iš jų įsigyta 

kanceliarinių prekių, kuras, valymo priemonių, trąšų vejai, medalių, taurių, sporto inventoriaus. Per 

ataskaitinį laikotarpį nurašyta atsargų už 4679,19 eurų, nes panaudota veikloje.  

3. Gautinos sumos. Per vienerius gautinos sumos už suteiktas paslaugas laikotarpio 

pabaigoje sudaro 3748,68 eurų, tai vartotojų neapmokėtos sąskaitos už salės nuomą, už neformalųjį 

švietimą nesumokėtos įmokos -440,20 eur. ir negyvenamų patalpų nuoma-1165,14 eur. 

4. Finansavimo sumos Per ataskaitinį laikotarpį  gauta iš savivaldybės finansavimo sumų 

kitoms išlaidoms -  131957,56 eurų, o nepiniginiam turtui įsigyti gauta 3545,94 eurų., Finansavimo 

sumų pokyčiai detalizuojami „Finansavimo sumų pažymoje“. 

5. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Per ataskaitinį laikotarpį trumpalaikiai įsipareigojimai  -

13111,23 eurų, iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 4024,24 eurų., sukauptos mokėtinos sumos 

(atostogų rezervas) – 9228,75 eurų. 

6. Pagrindinės veiklos pajamos  Per ataskaitinį laikotarpį sukauptos pajamos už paslaugas: 

už transporto ir salių nuomą bei surinktas mokestis už neformalųjį švietimą . 

7. Kitos veiklos pajamos. Jas sudaro pajamos už negyvenamų patalpų nuomą. 

8. 604624,51 eurų. Pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos detalizuojamos 3 VSAFAS  

„Veiklos rezultatų ataskaita“   2 priede.   

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                 Gailutė Keliuotienė 

 

 

 

Vyr. buhalterė                                                    Jurgita Vižinienė                                                         

 


		2021-07-27T14:22:54+0300


		2021-07-27T15:28:11+0300


		865680680
	2021-07-28T09:11:39+0300
	Molėtai




