
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas2 priedas2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Druskininkų  sporto centrasDruskininkų  sporto centrasDruskininkų  sporto centrasDruskininkų  sporto centrasDruskininkų  sporto centrasDruskininkų  sporto centrasDruskininkų  sporto centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai 301845630M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai 301845630M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai 301845630M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai 301845630M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai 301845630M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai 301845630M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai 301845630
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITAFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITAFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITAFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITAFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITAFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITAFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d.2022 m. kovo 31 d.2022 m. kovo 31 d.2022 m. kovo 31 d.2022 m. kovo 31 d.2022 m. kovo 31 d.2022 m. kovo 31 d.

2022 m. gegužės 9  d.2022 m. gegužės 9  d.2022 m. gegužės 9  d.2022 m. gegužės 9  d.2022 m. gegužės 9  d.2022 m. gegužės 9  d.2022 m. gegužės 9  d.

(data)(data)(data)(data)(data)(data)(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr. StraipsniaiStraipsniaiStraipsniai
Pastabos

 Nr. 

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

A. ILGALAIKIS TURTASILGALAIKIS TURTASILGALAIKIS TURTAS 891 414,43 917 414,70

I. Nematerialusis turtasNematerialusis turtasNematerialusis turtas 0,00 0,00

I.1 Plėtros darbaiPlėtros darbai 0,00 0,00

I.2 Programinė įranga ir jos licencijosPrograminė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00

I.3 Kitas nematerialusis turtasKitas nematerialusis turtas 0,00 0,00

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimaiNebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00 0,00

I.5 PrestižasPrestižas 0,00 0,00

II. Ilgalaikis materialusis turtasIlgalaikis materialusis turtasIlgalaikis materialusis turtas 891 414,43 917 414,70

II.1 ŽemėŽemė 0,00 0,00

II.2 PastataiPastatai 596 934,21 598 930,65

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniaiInfrastruktūros ir kiti statiniai 257 445,81 278 319,80

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybėsNekilnojamosios kultūros vertybės 0,00 0,00

II.5 Mašinos ir įrenginiaiMašinos ir įrenginiai 33 622,76 36 350,95

II.6 Transporto priemonėsTransporto priemonės 0,00 0,00

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybėsKilnojamosios kultūros vertybės 0,00 0,00

II.8 Baldai ir biuro įrangaBaldai ir biuro įranga 3 371,40 3 727,68

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtasKitas ilgalaikis materialusis turtas 40,25 85,62

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimaiNebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00 0,00

III. Ilgalaikis finansinis turtasIlgalaikis finansinis turtasIlgalaikis finansinis turtas 0,00 0,00

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtasMineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtasMineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00 0,00

B. BIOLOGINIS TURTASBIOLOGINIS TURTASBIOLOGINIS TURTAS 0,00 0,00

C. TRUMPALAIKIS TURTASTRUMPALAIKIS TURTASTRUMPALAIKIS TURTAS 83 845,18 57 144,00

I. AtsargosAtsargosAtsargos 136,23 13,37

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargosStrateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00 0,00

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriusMedžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 136,23 13,37

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartysNebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00 0,00

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 0,00

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduotiIlgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00 0,00

II. Išankstiniai apmokėjimaiIšankstiniai apmokėjimaiIšankstiniai apmokėjimai 0,00 0,00

III. Per vienus metus gautinos sumosPer vienus metus gautinos sumosPer vienus metus gautinos sumos 62 414,50 36 409,34

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumosGautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00 0,00

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokosGautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00

III.3 Gautinos finansavimo sumosGautinos finansavimo sumos 0,00 0,00

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugasGautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 8 258,66 7 164,36

III.5 Sukauptos gautinos sumosSukauptos gautinos sumos 54 070,93 28 987,06

III.6 Kitos gautinos sumosKitos gautinos sumos 84,91 257,92

IV. Trumpalaikės investicijosTrumpalaikės investicijosTrumpalaikės investicijos 0,00 0,00

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentaiPinigai ir pinigų ekvivalentaiPinigai ir pinigų ekvivalentai 21 294,45 20 721,29

IŠ VISO TURTO:IŠ VISO TURTO:IŠ VISO TURTO: 975 259,61 974 558,70

D. FINANSAVIMO SUMOSFINANSAVIMO SUMOSFINANSAVIMO SUMOS 910 242,02 935 559,39

I. Iš valstybės biudžeto Iš valstybės biudžeto Iš valstybės biudžeto 34 162,24 36 224,55

II. Iš savivaldybės biudžetoIš savivaldybės biudžetoIš savivaldybės biudžeto 555 823,19 558 562,31

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 255 978,32 276 733,33
Elektroninio dokumento nuorašas



IV. Iš kitų šaltiniųIš kitų šaltiniųIš kitų šaltinių 64 278,27 64 039,20

E. ĮSIPAREIGOJIMAIĮSIPAREIGOJIMAIĮSIPAREIGOJIMAI 56 642,79 31 087,98

I. Ilgalaikiai įsipareigojimaiIlgalaikiai įsipareigojimaiIlgalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiIlgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 0,00

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiIlgalaikiai atidėjiniai 0,00 0,00

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimaiKiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00

II. Trumpalaikiai įsipareigojimaiTrumpalaikiai įsipareigojimaiTrumpalaikiai įsipareigojimai 56 642,79 31 087,98

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiIlgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00 0,00

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalisIlgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00 0,00

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiTrumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 0,00

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosMokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00 0,00

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąMokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00 0,00

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondusMokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 8 440,83 7 299,36

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 0,00 0,00

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 8 440,83 7 299,36

II.7 Mokėtinos socialinės išmokosMokėtinos socialinės išmokos 0,00 0,00

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosGrąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00 0,00

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumosTiekėjams mokėtinos sumos 9 296,25 1 941,75

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimaiSu darbo santykiais susiję įsipareigojimai 21 872,67 4 857,27

II.11 Sukauptos mokėtinos sumosSukauptos mokėtinos sumos 16 636,80 16 636,80

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimaiKiti trumpalaikiai įsipareigojimai 396,24 352,80

F. GRYNASIS TURTASGRYNASIS TURTASGRYNASIS TURTAS 8 374,80 7 911,33

I. Dalininkų kapitalasDalininkų kapitalasDalininkų kapitalas 0,00 0,00

II. RezervaiRezervaiRezervai 0,00 0,00

II.1 Tikrosios vertės rezervasTikrosios vertės rezervas 0,00 0,00

II.2 Kiti rezervaiKiti rezervai 0,00 0,00

III. Nuosavybės metodo įtakaNuosavybės metodo įtakaNuosavybės metodo įtaka 0,00 0,00

IV. Sukauptas perviršis ar deficitasSukauptas perviršis ar deficitasSukauptas perviršis ar deficitas 8 374,80 7 911,33

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitasEinamųjų metų perviršis ar deficitas 463,47 5 029,98

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitasAnkstesnių metų perviršis ar deficitas 7 911,33 2 881,35

G. MAŽUMOS DALISMAŽUMOS DALISMAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

975 259,61 974 558,70

DirektoriusDirektoriusDirektoriusDirektoriusDirektorius Gintaras ŠikšnysGintaras Šikšnys
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas) (vardas ir pavardė)(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjaCentralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjaCentralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjaCentralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjaCentralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja Loreta KriščiūnienėLoreta Kriščiūnienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas) (vardas ir pavardė)(vardas ir pavardė)



3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)veiklos rezultatų ataskaitos forma)veiklos rezultatų ataskaitos forma)veiklos rezultatų ataskaitos forma)veiklos rezultatų ataskaitos forma)veiklos rezultatų ataskaitos forma)veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Druskininkų  sporto centrasDruskininkų  sporto centrasDruskininkų  sporto centrasDruskininkų  sporto centrasDruskininkų  sporto centrasDruskininkų  sporto centrasDruskininkų  sporto centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301845630 M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai301845630 M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai301845630 M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai301845630 M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai301845630 M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai301845630 M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai301845630 M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAVEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAVEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAVEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAVEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAVEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAVEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL PAGAL 2022 m. kovo 31 d.2022 m. kovo 31 d. DUOMENISDUOMENIS

2022 m. gegužės 9  d.2022 m. gegužės 9  d.2022 m. gegužės 9  d.2022 m. gegužės 9  d.2022 m. gegužės 9  d.2022 m. gegužės 9  d.2022 m. gegužės 9  d.

(data)(data)(data)(data)(data)(data)(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.
StraipsniaiStraipsniaiStraipsniai

Pastabos 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOSPAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOSPAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 128 894,85 88 194,58

I. FINANSAVIMO PAJAMOSFINANSAVIMO PAJAMOSFINANSAVIMO PAJAMOS 126 943,85 87 114,17

I.1. Iš valstybės biudžeto Iš valstybės biudžeto Iš valstybės biudžeto 6 728,46 6 066,90

I.2. Iš savivaldybių biudžetų Iš savivaldybių biudžetų Iš savivaldybių biudžetų 98 699,45 60 096,03

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšųIš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšųIš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 20 755,01 20 755,01

I.4. Iš kitų finansavimo šaltiniųIš kitų finansavimo šaltiniųIš kitų finansavimo šaltinių 760,93 196,23

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSMOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSMOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 1 951,00 1 080,41

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamosPagrindinės veiklos kitos pajamosPagrindinės veiklos kitos pajamos 14 038,50 1 080,41

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaPervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaPervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 12 087,50 0,00

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOSPAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOSPAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 128 431,38 87 469,18

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMODARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMODARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 74 240,22 55 535,47

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOSNUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOSNUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 26 000,27 25 889,95

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲKOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲKOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 6 600,31 4 713,78

IV. KOMANDIRUOČIŲKOMANDIRUOČIŲKOMANDIRUOČIŲ 0,00 0,00

V. TRANSPORTOTRANSPORTOTRANSPORTO 519,20 0,00

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMOKVALIFIKACIJOS KĖLIMOKVALIFIKACIJOS KĖLIMO 85,00 129,00

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMOPAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMOPAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 0,00 0,00

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲNUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲNUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 0,00 0,00

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINASUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINASUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 1 346,54 0,00

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲSOCIALINIŲ IŠMOKŲSOCIALINIŲ IŠMOKŲ 0,00 0,00

XI. NUOMOSNUOMOSNUOMOS 0,00 0,00

XII. FINANSAVIMOFINANSAVIMOFINANSAVIMO 0,00 0,00

XIII. KITŲ PASLAUGŲKITŲ PASLAUGŲKITŲ PASLAUGŲ 19 639,84 1 200,98

XIV. KITOSKITOSKITOS 0,00 0,00

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITASPAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITASPAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 463,47 725,40

D. KITOS VEIKLOS REZULTATASKITOS VEIKLOS REZULTATASKITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 0,00

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOSKITOS VEIKLOS PAJAMOSKITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 0,00

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSPERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSPERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 0,00

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOSKITOS VEIKLOS SĄNAUDOSKITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00 0,00

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATASFINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATASFINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 0,00

F.
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

0,00 0,00

G. PELNO MOKESTISPELNO MOKESTISPELNO MOKESTIS 0,00 0,00

H.
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

463,47 725,40

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKANUOSAVYBĖS METODO ĮTAKANUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 0,00 0,00

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITASGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITASGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 463,47 725,40

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUITENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUITENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAITENKANTIS MAŽUMOS DALIAITENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

DirektoriusDirektoriusDirektoriusDirektorius Gintaras ŠikšnysGintaras Šikšnys
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                    (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                    (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                    (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                     (parašas) (vardas ir pavardė)(vardas ir pavardė)



Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjaCentralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjaCentralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjaCentralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja Loreta KriščiūnienėLoreta Kriščiūnienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                               (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                               (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                               (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                 (parašas) (vardas ir pavardė)(vardas ir pavardė)



2022-03-31

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpįPer ataskaitinį laikotarpįPer ataskaitinį laikotarpįPer ataskaitinį laikotarpįPer ataskaitinį laikotarpį

Eil. 
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas* 

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl turto 

pardavimo

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 
valstybės biudžeto asignavimų 
dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

36 224,55 3 372,42 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 20 874,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 15 350,50 3 372,42 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  
savivaldybės biudžeto asignavimų  
dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

558 562,31 72 815,91 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 558 562,31 1 103,31 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 71 712,60 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių 
organizacijų (finansavimo sumų 
dalis, kuri gaunama iš Europos 
Sąjungos, neįskaitant finansvimo 
sumų iš valstybės ar savivaldybės 
biudžetų ES  projektams 
finansuoti):

276 733,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 276 733,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Iš kitų šaltinių: 64 039,20 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 59 632,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4 406,51 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Iš viso finansavimo sumų 935 559,39 77 188,33 0,00 0,00 0,00 0,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

                                      4 priedas                                      4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpįPer ataskaitinį laikotarpįPer ataskaitinį laikotarpįPer ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

panaudojimo 
savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

perdavimo ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

9 10 11 12 13

-5 434,73 0,00 0,00 0,00 34 162,24

-2 062,31 0,00 0,00 0,00 18 811,74

-3 372,42 0,00 0,00 0,00 15 350,50

-75 555,03 0,00 0,00 0,00 555 823,19

-3 842,43 0,00 0,00 0,00 555 823,19

-71 712,60 0,00 0,00 0,00 0,00

-20 755,01 0,00 0,00 0,00 255 978,32

-20 755,01 0,00 0,00 0,00 255 978,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-760,93 0,00 0,00 0,00 64 278,27

-536,23 0,00 0,00 0,00 59 096,46

-224,70 0,00 0,00 0,00 5 181,81

-102 505,70 0,00 0,00 0,00 910 242,02

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis
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DRUSKININKŲ SPORTO CENTRAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

PRIE 2022 M. KOVO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Druskininkų sporto centras, toliau vadinamas sporto centru, yra  biudžetinė įstaiga 

finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Įstaigos steigėjas Druskininkų savivaldybės taryba. 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.  

2022 m. pirmame ketvirtyje vidutinis darbuotojų skaičius Druskininkų sporto centre yra 21, iš 

jų: 8 administracijos darbuotojų ir 13 trenerių. 

 Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę sporto centro veiklą, Druskininkų 

sporto centro darbuotojai neįžvelgia. 

 Druskininkų sporto centro finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2022 m. kovo 31 d. 

duomenimis. 

 Sporto centro finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos 

piniginiais  vienetais – eurais ir euro centais.      

 Druskininkų sporto centras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, kitų struktūrinių 

padalinių neturi.  

                                  

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama. Įstaigos apskaitos politika 

aprašyta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 

paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio  dienos Druskininkų sporto centras neturi. 

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 31d 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. 

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: 

finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (pinigai skirti ilgalaikiam turtui bei atsargoms 

įsigyti arba gauti nemokamai); 

finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti (tai finansavimo sumos ataskaitinio lai-

kotarpio visoms likusioms išlaidoms kompensuoti). Detalūs finansavimo sumų apskaitos ypatumai 

nustatyti Druskininkų sporto centro finansavimo sumų apskaitos tvarkos apraše. 

                                              

 

 

 

 



III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

Ilgalaikis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitoje atvaizduotas likutine verte, nusidėvėjimo sumą 

atimant iš įsigijimo savikainos. Per 2022 m. I ketvirtį Druskininkų sporto centras ilgalaikio turto 

neįsigijo. Ilgalaikio turto likutinė vertė I ketvirčio pabaigoje buvo 891414,43; iš ES biudžeto – 

255978,32 eurai, iš valstybės biudžeto – 18811,74 eurai, iš savivaldybės biudžeto – 555823,19 

eurai, iš kitų šaltinių lėšų – 58643,21 eurai, iš savivaldybės biudžeto pajamų už teikiamas paslaugas 

– 2157,97 eurai. 

 

Trumpalaikis turtas 

 

Atsargų likutis I ketvirčio pabaigoje buvo 136,23 eurai (kuras). Gautinos sumos iš valstybės 

biudžeto 2697,47 eurai. Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose 

įstaigose 8208,66 eurai (tėvų įnašai). Sukauptos gautinos sumos I ketvirčio pabaigoje – 42223,61 

eurai (atostogų rezervas, paslaugų kreditorinis, darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų už kovo 

mėnesį kreditorinis). Kitos gautinos sumos – 84,91 eurai (sąnaudų atstatymui). Kitos sukauptos 

gautinos sumos iš vykdomų programų lėšų – 6138,11 eurai (pajamos už teikiamas paslaugas). 

Pinigų likutis banko sąskaitose – 21294,45 eurai: biudžeto asignavimai – 28,72 eurai; pavedimų 

lėšos – 5683,06 eurai, projekto „Mokomės plaukti ir elgtis vandenyje“ sporto rėmimo fondo lėšos – 

15350,50 eurai.  

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumų ataskaitinio laikotarpio pokyčiai pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ 4 priede. 

 

Įsipareigojimai 

 

Trumpalaikiai įsipareigojimai I ketvirčio pabaigoje – 56642,79 eurai: pervestinos paslaugas 

švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 8440,83 eurai (tėvų įnašai); tiekėjams mokėtinos 

sumos – 9296,25 eurai; mokėtinos sumos darbuotojams – 21872,67 eurai; mokėtini veiklos 

mokesčiai – 396,24 eurai; sukauptos atostogų sąnaudos – 16636,80 eurai. 

 

Pagrindinės veiklos pajamos 

 

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro gautos pajamos už suteiktas paslaugas (renginių 

organizavimą) – 50,00 eurai, treniruoklių salės paslaugas – 1901,00 eurai, mokesčius už neformalųjį 

švietimą – 12087,50 eurai).  

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos I ketvirčio pabaigoje buvo 128431,38 eurai.   

Veiklos sąnaudų pagrindinės pasikeitimo priežastys: 

o darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo, nes pakilo pareiginės 

algos bazinis dydis, padidėjo minimali bazinė alga, 

o sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina padidėjo, nes 2021 m. I ketv. dėl karantino 

buvo pristabdyta veikla, 

o komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo dėl šildymo kaštų padidėjimo, nes pakilo 

kainos, 



o   kitų paslaugų sąnaudos padidėjo, nes įvyko neplanuoti renginiai: Neodenta 

Karalienės taurė, Lietuvos vyrų ir moterų tinklinio čempionato finalai, Rasa „Druskininkai 

run“ ir Lietuvos maratono čempionatas, Lietuvos sportinių šokių čempionatas. 

 

Grynasis turtas 

 

Grynojo turto perviršį ar deficitą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro priskaitytų pajamų 

už suteiktas paslaugas ir patirtų sąnaudų iš pajamų už suteiktas paslaugas programos skirtumas.  

 

 

  

Direktorius                                                                                                             Gintaras Šikšnys 

 

Centralizuotos buhalterinės apskaitos  

ir finansų skyriaus vedėja                                                                                      Loreta Kriščiūnienė                       
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