ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR
PRAMOGŲ CENTRO 2014 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2015 m. balandžio 8 d. Nr. TS–61
Elektrėnai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6
punktu ir 12 straipsniu, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti viešosios
įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2014 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės
ataskaitą (pridedama, 34 lapai).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Kęstas Vitkauskas, 39 578

Kęstutis Vaitukaitis

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2015 m. balandžio 8 d.
sprendimu Nr. TS–61

VIEŠOJI ĮSTAIGA ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR
PRAMOGŲ CENTRAS

2014 M.
VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
ATASKAITA

2015 m.
Elektrėnai
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1. VŠĮ ELEKTRĖBNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO
VEIKLOS ATASKAITA
BENDROJI DALIS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 9, 10
punktais ir Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.
03V-1225 „Dėl 2014 m. veiklos ataskaitų“, VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro
direktorius pateikia 2014 metų veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitą.
VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras (toliau – Sporto centras) yra iš
Elektrėnų savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sporto, turizmo ir pramogų ne pelno siekianti
organizacija, turinti viešojo juridinio asmens statusą.
VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro įstatai patvirtinti 2013 m. balandžio
24 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-87.
Pagrindinis Sporto centro tikslas – kokybiškai tenkinti visuomenės sporto, turizmo ir
pramogų paslaugų poreikius, kuriuos apibrėžia galiojantys teisės aktai.
Pagrindiniai Sporto centro uždaviniai:
‒ teikti viešąsias paslaugas gyventojams;
‒ skatinti ir plėtoti sveikos gyvensenos principus visuomenėje;
‒ išsaugoti ir stiprinti įstaigos objektų materialinę bazę bei aprūpinimą.
‒ sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams užsiimti sportine veikla, išsaugoti
tradicijas, remti klubų veiklą.
Už Sporto centro ūkinę komercinę veiklą atsakingas direktorius Kęstas Vitkauskas, už
buhalterinės apskaitos tvarkymą ir buhalterinių įrašų teisingumą atsakinga vyr. finansininkė Ana
Arlauskienė.
VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro steigėja – Elektrėnų savivaldybės
taryba. Viešosios įstaigos dalininkė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje yra Elektrėnų
savivaldybės taryba.
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1.1. Darbuotojų skaičius
Įstaigoje 2014 m pradžioje dirbo 48 darbuotojai.
Įstaigoje 2014 m. pabaigoje dirbo 44 darbuotojai.
1 lentelė
Eil. Nr.

Padalinys

1.
2.
3.

Administracija
Vaikų pasaulis/Ledo rūmai
Sveikatingumo kompleksas/
Baseinas
Bendrabutis
Darbuotojų skaičius iš viso

4.

Darbuotojų skaičius metų pabaigoje, žm.
2012 m.
2013 m.
2014 m.
7*
6
6
18
17
16
19

21

22

4
48

4
48

44

* tame skaičiuje viena darbuotoja vaiko priežiūros atostogose.
2 lentelė
1.2. Kvalifikacijos kėlimas
Eil. Nr.
1.

Pareigų pavadinimas
Vyr. finansininkas

2.
Programų koordinatorė
3.
4.
5.
6.
7.

Vyr. finansininkas
Direktoriaus pavaduotojas
Ledo rūmų vadovas
Direktoriaus pavaduotojas
Vyr. finansininkas

8.
Direktorius

Mokymų/seminarų pavadinimas
„Metinės finansinės atskaitomybės
parengimas pagal VSAFAS , įkėlimas į
VSAKIS ir analizė 2014 m.
„Metinės finansinės atskaitomybės
parengimas pagal VSAFAS , įkėlimas į
VSAKIS ir analizė 2014 m.
„Pelno nesiekiančios įmonės:
apmokestinimas, apskaita, atskaitomybė“
Kvalifikacijos kėlimo kursai. Centralizuotų
viešųjų pirkimų ypatumai ir galimybės
Kvalifikacijos kėlimo kursai. Centralizuotų
viešųjų pirkimų ypatumai ir galimybės
Sporto administratoriaus kursai
Euro įvedimas: VSAFAS ir kitų teisės aktų
pasikeitimai
Sportininkų rengimo ir jų darbingumą
lemiantys veiksniai (skirta Lietuvos sporto
universiteto 80 – čiui paminėti ir Rio de
Žaneiro olimpinėms žaidynėms pasirengti)

Iš viso:

Iš viso,
Lt
220,220,232,256,50
256,50
200,15,1400,-
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3 lentelė
1.3 Ilgalaikio turto įsigijimas
Eil. Nr.
1.
2.

Ilgalaikio turto pavadinimas
Svetainės baldai (kampas)
Avalynę dengianti mašina XT-46A

Kaina, Lt
2 500,00 LT
4 200,00 Lt
6 700,00 Lt

Iš viso

1.4 Informacinė sklaida ir tarybos sprendimų vykdymas
Per

ataskaitinį

laikotarpį

apie

įstaigos

vykdomą

veiklą

buvo

teikiami

pranešimai Elektrėnų miesto spaudoje: „Elektrėnų žinios“ ir „Elektrėnų kronika“, taip pat Elektrėnų
savivaldybės tinklapyje. Internetinėje svetainėje www.esportocentras.lt, bei socialiniame tinkle
www.facebook.com buvo skelbiama informacija apie savivaldybės sportininkų dalyvavimą
varžybose, jų pasiekimus. Informacija svetainėje buvo nuolat atnaujinama. Taip pat nuolat
atnaujinama vietinė reklama: skelbimai apie teikiamų paslaugų kainas, vykdomas akcijas, įvairias
nuolaidas.
Elektrėnų savivaldybės taryba 2014 m. patvirtino 4 sprendimus, susijusius su įstaigos
veikla (žr.4 lentelę).
4 lentelė
Tarybos sprendimų vykdymas
Eil.
Nr.

Data, sprendimo Nr., pavadinimas

Kam reikėjo priimti sprendimą

Priimtų sprendimų
vykdymas

1.

2014-01-29 Nr. TS-3 Dėl leidimo įsigyti
ledo mašiną ir jos perdavimo teise
Viešosios įstaigos Elektrėnų sporto,
turizmo ir pramogų centrui

Kokybiškai tenkinti
visuomenės sporto, turizmo ir
pramogų paslaugų poreikius.

Vadovaujamasi nuo
2014 m. vasario mėn.

2014-04-30 Nr. TS-54 „Dėl patalpų
nuomos sutarčių perdavimo

Elektrėnų savivaldybės
administracijos direktorius
pasirašo Elektrėnų
savivaldybės vardu patalpų
nuomos sutartis su esamais
nuomininkais.

Vadovaujamasi nuo
2014 m. gegužės mėn.

2.

3.

4.

2014-04-30 Nr. TS-74 Dėl VšĮ Elektrėnų
sporto, turizmo ir pramogų centro 2014
m. veiklos ir finansinės atskaitomybės
ataskaitos patvirtinimo
2014-09-29 Nr. TS-212 Dėl VšĮ Elektrėnų
sporto, turizmo ir pramogų centro
paslaugų kainų patvirtinimo

Įstaigos veiklos ir finansinių
rodiklių įvertinimas bei
palyginimas su ankstesniais
laikotarpiais
Nuo 2015 m. sausio 1 d. euro
įvedimas. Kainos patvirtintos
eurais.
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Įvykdytas

Vadovaujamasi nuo
2015 m. sausio mėn.

1.5.

2014 m. VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro sporto renginių ir varžybų
ataskaita
Sporto centras ne tik teikia viešąsias paslaugas savivaldybės gyventojams, tačiau kuruoja ir

suaugusiųjų sportą bei organizuoja ir vykdo įvairius sporto renginius ir varžybas. 2014 m.
savivaldybės sportininkai dalyvavo 62-juose sportiniuose renginiuose, kurie buvo vykdomi
įvairiuose šalies miestuose. Sporto centras suorganizavo 25 renginius. Elektrėnuose vyko 40
renginių (žr. 5 lentelę).

Eil.
Nr.
1.

Data

Renginio pavadinimas

Organizatoriai

20132014/05

Vilniaus krepšinio lyga

VKL

2.

14/01-12

KHL varžybos

KHL

3.

14/01-12

NVLRL varžybos

NVLRL

4.

14/01-12

NLRL varžybos

NLRL

5.

14/01-03

Atviras Elektrėnų savivaldybės
mažojo futbolo 5x5 taurė

6.

14/01/14

7.

14/01/25

8.

14/02/01

9.

14/02/01-02

10.

14/02/01-02

11.

14/02/15

12.

14/02/14-16

13.

14/02/15

Greitųjų šachmatų turnyras,
skirtas šviesaus atminimo
trenerio Richardo Banaičio
atminimui pagerbti
LSD „Žalgiris“ žiemos sporto
žaidynės, šaškių ir šachmatų
varžybos
LSD „Žalgiris“ žiemos sporto
žaidynės, slidinėjimo varžybos
LSD „Žalgiris“ žiemos sporto
žaidynės, kalnų slidinėjimo
varžybos
Lietuvos vyrų ir moterų šaškių
čempionatas „braz“
2014 m. Radviliškio raj.
Skėmių sen. šaškių varžybos
Tarptautinis vaikų
vandensvydžio turnyras skirtas
vasario 16 d. paminėti
Tradicinis Lietuvos partijų
krepšinio turnyras skirtas
Vasario 16 d. paminėti

VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
Jonavos raj. sav.
kūno kultūros ir
sporto centras

5

5 lentelė
Vieta
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras ir
kt.
Elektrėnų ledo
rūmai
Elektrėnų ledo
rūmai
Elektrėnų ledo
rūmai
ESSM
Jonava

LSD „Žalgiris“

Alytus

LSD „Žalgiris“

Ignalina

LSD „Žalgiris“

Ignalina

LŠF

Jonava

Skėmių seniūnija

Pociūnėliai

VšĮ Elektrėnų
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
sporto. turizmo ir
pramogų centras
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
sporto. turizmo ir
pramogų centras
pramogų centras
5 lentelės tęsinys kitame lape

14.

14/02/16

Trijų valandų plaukimas skirtas
vasario 16 d. paminėti

15.

14/02/16

16.

14/02/16

Atviras Elektrėnų sav. smiginio
turnyras skirtas Vasario 16 d.
paminėti
Baudų mėtymo rungtis skirta
Vasario 16 d. paminėti

17.

14/02/16

18.

14/03-04

19.

14/03/07-09

Vandensvydžio tarptautinis
turnyras

20.

14/03/09

21.

14/03/20-22

22.

14/03/29

23.

14/04/05

24.

14/04/05-06

25.

14/04/0205/23

Tradicinis šaškių turnyras
Gražinos Steckevičienės taurei
laimėti
2014 m. Lietuvos
vandensvydžio čempionatas I
turas
Ledo ritulio turnyras „Raimis
55“
Bronislavo Putrimo
pereinamosios taurės vaikų
vandensvydžio varžybos
Lietuvos Darts sporto
federacijos Taurė 2014
Elektrėnų savivaldybės
krepšinio taurė 2014

26.

14/04/11-13

27.

14/04/16

28.

14/05/02

Atviros Elektrėnų miesto
plaukimo pirmenybės

29.

14/05/16-18

Lietuvos vandensvydžio
čempionato II turas

Ledo ritulio turnyras Elektrėnų
Sporto centro taurei laimėti
skirtas Vasario 16 d. paminėti
Elektrėnų sav. mažojo futbolo
5x5 veteranų turnyras

2014 m. Lietuvos
vandensvydžio jaunučių
pirmenybės
Elektrėnų sav. stalo futbolo
žaidimo varžybos
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VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
LVSF
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
LVSF
Klubas „Sparnai –
Staklės“
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
LDSF
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
LVSF

5 lentelės tęsinys
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
Kauno Akropolis
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
Šiauliai

VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
sporto. turizmo ir
pramogų centras
pramogų centras
ESSM
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
LVSF
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
5 lentelės tęsinys kitame

LSD „Žalgiris“ vasaros sporto
žaidynės, vyrų tinklinio zonos
varžybos, futbolo zonos
varžybos
Lietuvos vandensvydžio
jaunučių sporto žaidynės

LSD „Žalgiris“

14/05/24

VII Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynės I etapas

33.

14/05/24

34.

14/06/01

Lietuvos vandens motociklų
varžybos „Elektrėnų taurei
laimėti“
Šaškių turnyras Ukmergės raj.
taurei laimėti 2014

VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
LVMSF

35.

14/06/07

Elektrėnų sav. paplūdimio
tinklinio turnyras

36.

14/06/06-08

Tarptautinės vaikų dziudo
varžybos „Vaikų pasaulis“

37.

14/06/21

VII Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynės I etapas

38.

14/06/21

39.

14/06/21

40.

14/0712

Bočios žaidimo tarptautinis
turnyras skirtas 43 bėgimui
„Aplink Elektrėnų marias“
43 bėgimas – pusė maratono
„Aplink Elektrėnų marias“
2014 m. Lietuvos bėgimo taurė
Šiaurietiškas ėjimas 10 km
Elektrėnų savivaldybės parko
tinklinio turnyras 2014

41.

14/07/11-13

42.

14/07/19-20

43.

14/08/02-03

44.

14/08/16

30.

14/05/17

31.

14/05/22-24

32.

LSD „Žalgiris“ vasaros sporto
žaidynės, teniso varžybos
Rytų Aukštaitijos regiono
turnyras Lietuvos šaškių
federacijos Ramūno
Karbauskio įsteigtai taurei
laimėti
Lietuvos veteranų vyrų ir
moterų paprastųjų šaškių
čempionatas
Elektrėnų sav. mišraus dvejeto
paplūdimio tinklinio turnyras
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LVSF

Asociacija
šachmatų klubas
„Juodasis rikis“
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
SK „Draugystė“,
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras

5 lentelės tęsinys
Trakai
Kaišiadorys
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
Elektrėnų marios,
Draugystės g.22
Ukmergė
Elektrėnų
paplūdimys
Draugystės g. 24,
Elektrėnų ledo
rūmai
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
Rungos 18a,
Elektrėnai

VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
LSD „Žalgiris“

Elektrėnų
paplūdimys

Kupiškio raj.
šaškių klubas

Kupiškis

LŠF

VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
Elektrėnų
paplūdimys

Kaunas

VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
5 lentelės tęsinys kitame lape

45.

14/08/23

VII Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynės, atrankinės varžybos
zonose
2014 m. Lietuvos „greitųjų“
paprastųjų šaškių čempionatas
(vyrai ir moterys)
Respublikinis braziliškų šaškių
turnyras „Rudens mozaika“
VII Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynės, finalai
2014 m. Lietuvos komandinių
greitųjų šachmatų pirmenybės
Ledo ritulio Žvaigždžių diena

Sportas visiems

46.

14/08/23

47.

14/09/06

48.

14/09/13

49.

14/10/04-05

50.

14/10/09

51.

14/10/12

2014 m. Luksnėnų taurės
šaškių turnyras
Lietuvos ir Baltijos reitingo
smiginio turnyras „Elektrėnų
taurė“

LKSKA
„Nemunas“
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras,
Asociacija
Elektrėnų
smiginio klubas
„Dublis“
LŠF

52.

14/10/18

53.

14/10/25

54.

14/11/07-09

55.

14/11/11

Merginų tinklinio turnyras
„Ruduo – 2014“

56.

14/11/21-23

57.

14/11/21-23

2014 m. Lietuvos Respublikos
klubų šaškių čempionatas
Rimanto Tonkūno atminimo
taurės vandensvydžio varžybos

58.
59.

14/12/13-14
14/12/20

Lietuvos smiginio čempionatas
Elektrėnų sav. kalėdinis šaškių
turnyras

60.

14/12/20

„Elektrėnų dziudo – 35“

61.

14/12/20

62.

14/12/27

VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo
ir pramogų centro darbuotojų
šeimų kalėdinės varžybos
Kauno kalėdinis 2014 m.
greitųjų šachmatų turnyras

Lietuvos senjorų S50, S65 ir
vyresnių greitųjų šachmatų
čempionatas
2014 m. LSD „Žalgiris“
vandensvydžio taurė
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5 lentelės tęsinys
Jonava

LŠF

Ukmergė

LŠF
Sportas visiems

Jonavos raj.
Šveicarija
Prienai

LŠF

Panevėžys

LRK „Žalgiris“

Elektrėnų ledo
rūmai
Luksnėnai

LSD „Žalgiris“
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras,
Vievio gimnazija
LŠF
LVSF
LDSF
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
AG šachmatų
klubas

Elektrėnų ledo
rūmai

Marijampolė
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
Vievis

Bačkonys
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
Šiauliai
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
VšĮ Elektrėnų
sporto. turizmo ir
pramogų centras
Kaunas

1.6. Įstaigos projektų įgyvendinimo bei gauto finansavimo analizė
Elektrėnų Sporto centras įgyvendina įstatuose numatytus tikslus – organizuoja sportinę
veiklą bei teikia viešąsias paslaugas savivaldybės gyventojams. Kasmet yra teikiami projektai šiai
veiklai finansuoti.
2014 m. buvo gautas finansavimas šiems projektams (žr. 6 lentelę).
6 lentelė
VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2014 m. vykdyti projektai bei gautas finansavimas
Eil. Nr.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Projekto pavadinimas, projekto
Informacija apie
vadovas
projekto biudžetą, Lt
Elektrėnų savivaldybės administracija
Sporto plėtojimo programa
„Fizinis aktyvumas – sveikatos
1 102 984
garantas“
(K. Vitkauskas)
Visuomenės sveikatos rėmimo
specialioji programa
8 918
„Saugus paplūdimys“
(L. Misevičienė)
Visuomenės sveikatos rėmimo
specialioji programa
„Elektrėnų sav. mokinių
11 800
sveikatingumo ir fizinio aktyvumo
programa 2014“
(L. Misevičienė)
Tradicinis-kasmetinis bėgimas
„Aplink Elektrėnų marias“
1 000
(N. Milašienė)
Lietuvos veteranų paprastųjų šaškių
1 000
čempionatas
VII-osios Lietuvos seniūnijų sporto
662
žaidynės

7.

Įstaigos 10-mečio paminėjimas

8.

Vaikų ir jaunimo krepšinio turnyrai

9.
10.

1 000
700

Komunalinių paslaugų skolų
padengimas (UAB „Elektrėnų
komunalinis ūkis“)
Šiluminės energijos skoloms
padengti (AB „Lietuvos energija“)

78 474
154 326
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Finansavimo šaltiniai

Elektrėnų savivaldybės
administracija
Elektrėnų savivaldybės
administracija

Elektrėnų savivaldybės
administracija

Elektrėnų savivaldybės
administracija
Elektrėnų savivaldybės
administracija
Elektrėnų savivaldybės
administracija
Elektrėnų savivaldybės
administracija
Elektrėnų sav.
švietimo paslaugų
centras
Elektrėnų savivaldybės
administracija

Elektrėnų savivaldybės
administracija
6 lentelės tęsinys kitame lape

6 lentelės tęsinys
Kiti finansavimo šaltiniai

11.

12.
13.
14.

VII-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynių I etapo organizavimas
(K. Vitkauskas)
Tradicinis-kasmetinis bėgimas
„Aplink Elektrėnų marias“
(N. Milašienė)
„Mokėk plaukti ir saugiai elgtis
vandenyje 2014“
(L. Misevičienė)
Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc.
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2 000

Lietuvos Respublikos
Kūno kultūros ir sporto
departamento kūno
kultūros ir sporto
rėmimo fondas

700

LSD „Žalgiris“

11 101

Lietuvos plaukimo
federacija

916

VMI

1.7. Įstaigos 2012-2014 m. pajamų ir išlaidų analizė
Pagrindinis VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro tikslas – kokybiškai
tenkinti visuomenės sporto, turizmo ir pramogų paslaugų poreikius. Šiai veiklai vykdyti 2014 m.
įstaiga gavo finansavimą iš savivaldybės biudžeto bei kitų šaltinių specialioms programoms ir
renginiams vykdyti, taip pat gavo pajamų iš teikiamų paslaugų (baseino, pirčių, ledo rūmų ir kitų
paslaugų).
Iš viso Sporto centras per 2014 m. gavo 2411,4 tūkst. Lt pajamų ir patyrė 2538,1 tūkst.
Lt sąnaudų. Įstaigos veiklos rezultatas neigiamas, t. y. (126,7 tūkst. Lt).
Didžiausią 2014 m. pajamų dalį sudarė finansavimas iš savivaldybės biudžeto, t. y.
1339,4 tūkst. Lt arba 55,6 proc. ir teikiamų paslaugų pajamos, kurių gauta 520,3 tūkst. Lt, t. y. jos
sudarė 21,6 proc. Iš Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos ir sporto klubų gauta 511,2 tūkst. Lt –
tai sudarė 21,2 proc. ir 40,5 tūkst. Lt gauta iš kitų finansavimo šaltinių (parama, specialių programų
vykdymas ir kt.) – tai sudarė 1,6 proc. (žr. 1 pav.).

1 pav. Sporto centro 2014 m. pajamų struktūra, proc.
2014 m. metų bendrosios pajamos, lyginant su 2013 m. sumažėjo 560,3 tūkst. Lt, t. y.
18,9 proc. Tai lėmė gauti mažesni asignavimai iš savivaldybės biudžeto, taip pat mažėjo paslaugų
pajamos (žr. 7 lentelę).
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7 lentelė
Sporto centro 2012-2014 m. bendrosios pajamos
Sporto centro pajamos
Pajamos iš savivaldybės biudžeto, Lt
Pajamos iš Sporto mokyklos ir klubų, Lt
Paslaugų teikimo pajamos, Lt
Pajamos iš kitų šaltinių, Lt
Iš viso, Lt

2012 m.

2013 m.

2014 m.

1 473 504
236 353
532 980
20 154
2 262 991

1 771 744
512 629
619 618
67 670
2 971 661

1 339 446
511 205
520 334
40 368
2 411 353

2013 m.
proc.
55,6
21,2
21,6
1,6
100,0

Pajamų iš savivaldybės biudžeto 2014 m. gauta 1339,4 tūkst. Lt, t. y. 432,3 tūkst. Lt
mažiau nei 2013 m., taip pat neženkliai mažėjo pajamos gaunamos iš savivaldybės Sporto
mokyklos ir sporto klubų bei pajamos gaunamos iš teikiamų paslaugų (žr. 2 pav.).

2 pav. Įstaigos 2012-2014 m. pajamų dinamika, tūkst. Lt
Pajamų iš teikiamų paslaugų veiklos 2014 m. gauta 520,3 tūkst. Lt arba 99,3 tūkst. Lt
mažiau nei 2013 m. Pagrindinė teikiamų paslaugų pajamų sumažėjimo priežastis – 2013 m.
privatizuotas bendrabutis, kurį įstaiga administravo nuo 2011 m. Apgyvendinimo paslaugų veikla
buvo pelninga, o per metus iš šių paslaugų gaudavome apie 136,0 tūkst. Lt pajamų.
Didžiausią įstaigos išlaidų dalį 2014 m. sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
sąnaudos, t. y. 987,1 tūkst. Lt bei šiluminės energijos – 425,4 tūkst. Lt ir elektros energijos – 510,3
tūkst. Lt sąnaudos (žr. 8 lentelę).

12

8 lentelė
Įstaigos 2012-2014 m. bendrosios sąnaudos
(Lt)
Sporto centro išlaidos
Medžiagos, ūkinės prekės
Kanceliarinės prekės
Ryšių paslaugos
Spaudiniai
Seminarai, kursai, darbuotojų atestavimas
Įrengimų/įrangos priežiūra
Įrengimų/įrangos nuoma
Kuras, transporto draudimas, tarša ir kt.
Darbo užmokestis
Socialinis draudimas
Darbo užmokestis (sporto organizatoriai)
Socialinis draudimas (sporto organizatoriai)
Garantinis fondas
Elektros energija
Šiluminė energija, vandens pašildymas
Šaltas vanduo
Šiukšlių išvežimas
Kitos komunalinės paslaugos
Kitos išlaidos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Patalpų remontas, priežiūra
Parduotų prekių savikaina
Reklama, renginių/varžybų organizavimas
Mokesčių sąnaudos (PVM perskaičiavimas)
Varžybų išlaidos
Kitos išlaidos iš finansavimo lėšų (kiti šaltiniai)
Iš viso, Lt

2012 m.
43 995
5 968
7 601
2 442
9 353
27 709
5 063
13 549
622 796
191 292
21 645
6 706
1 278
272 900
374 382
99 042
3 921
4 041
5 132
15 399
106 858
26 252
36 141
114 221
46 995
2 064 681

2013 m.
50259
5402
7467
3006
970
6513
5177
25419
723136
224778
14058
4357
1468
611288
495758
144283
8201
4582
22181
19220
40022
24913
46068
170660
51555
5420
2 716 161

2014 m.
59516
5608
4272
2920
2290
13592
5133
23549
735576
226656
17529
5814
1501
510277
425444
141060
7168
3619
14798
17902
54249
31301
17482
165268
41348
4202
2 538 074

Bendrosios sąnaudos 2014 m. sumažėjo lyginat su praėjusiu 2013 m. laikotarpiu 178,1
tūkst. Lt. Tai lėmė sumažėjusios elektros energijos sąnaudos, t. y. 2014 m. lyginat su 2013 m. jos
sumažėjo 101,0 tūkst. Lt arba 16,5 proc. 2014 m. taip pat sumažėjo ir šiluminės energijos sąnaudos
70,3 tūkst. Lt arba 14,2 proc.
Ženkliausiai elektros sąnaudos mažėjo Ledo rūmuose, t. y. 2013 m. elektros energijos
sąnaudos buvo 477,4 tūkst. Lt, tuo tarpu 2014 m. – 388,2 tūkst. Lt arba 89,2 tūkst. Lt mažiau nei
2013 m. Tai lėmė pakitusi elektros kaina nuo 0,39 Lt už kWh 2013 m. iki 0,38 Lt už kWh 2014 m.
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Taipogi Ledo rūmuose buvo patobulintas ir pertvarkytas vedinimo sistemos veikimas, kuris turėjo
didelę reikšmę sąnaudų mažėjimui.
2014 m. taip pat sumažėjo ir šiluminės energijos sąnaudos 70,3 tūkst. Lt arba 14,2 proc.,
kadangi nebeeksploatavome bendrabučio. Taip pat dėl remonto darbų baseine darbo sezonas
pradėtas tik spalio 20 d., vėliau darbo sezonas pradėtas ir Ledo rūmuose.
1.8. Sveikatingumo komplekso 2012-2014 m. pajamų ir išlaidų analizė
Sveikatingumo komplekso pajamas sudarė pajamos iš pirčių, sporto, dziudo ir
treniruoklių salių, teniso ir biliardo bei žaidimų aparatų. Iš viso 2014 m. gauta 195,5 tūkst. Lt
pajamų, iš jų – 105,4 tūkst. Lt iš paslaugų veiklos ir 90,2 tūkst. Lt iš biudžeto (per Sporto mokyklą
ir sporto klubus, kurie naudojasi dziudo ir sporto salėmis) (žr. 9 lentelę).
9 lentelė
Sveikatingumo komplekso 2012-2014 m. pajamos
Sveikatingumo komplekso pajamos
Pajamos iš biudžeto (per Sporto
mokyklą ir klubus), Lt
Paslaugų teikimo pajamos, Lt
Iš viso, Lt

2012 m.

2013 m.

2014 m.

73 470

88 365

90 155

102 475
175 945

107 205
195 570

105 351
195 506

Pajamų iš Sveikatingumo komplekso paslaugų veiklos 2014 m. gauta tiek, kiek ir 2013
m. – apie 195,5 tūkst. Lt. Tiek pajamos iš Sporto mokyklos, tiek iš paslaugų veiklos išliko stabilios
ir kito labai nežymiai.
Didžiausią Sveikatingumo komplekso pajamų dalį sudarė pajamos iš pirčių – 2014 m.
gauta apie 75,8 tūkst. Lt bei pajamos iš savivaldybės biudžeto per Sporto mokyklą už dziudo ir
sporto sales, t. y. gauta 90,2 tūkst. Lt. Paslaugų pajamų iš sporto ir dziudo salių 2014 m. gauta 17,2
tūkst. Lt. Iš stalo teniso, stalo futbolo, biliardo ir kitų stalo žaidimų per metus buvo gauta
atitinkamai apie 3,4 tūkst. Lt.
2014 m. Sveikatingumo komplekso veiklos sąnaudos sudarė 518,9 tūkst. Lt, iš kurių
didžiausią dalį sudarė darbo užmokestis ir socialinis draudimas bei išlaidos šiluminei energijai.
1.9. Baseino 2012-2014 m. pajamų ir išlaidų analizė
Baseino paslaugoms teikti buvo gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto per
Sporto mokyklą ir sporto klubus, taip pat gauta ir paslaugų teikimo pajamų (žr. 10 lentelę).
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10 lentelė
Baseino 2012-2014 m. pajamos
Baseino pajamos
Pajamos iš biudžeto (per Sporto
mokyklą ir klubus), Lt
Paslaugų teikimo pajamos, Lt
Iš viso, Lt

2012 m.

2013 m.

2014 m.

64 705

63 050

63 800

107 661
172 366

130 069
193 119

136 525
200 325

2014 m. už baseino teikiamas paslaugas iš viso gauta 200,3 tūkst. Lt, iš jų 63,8 tūkst. Lt
iš biudžeto per Sporto mokyklą ir 136,5 tūkst. Lt iš paslaugų teikimo veiklos.
Paslaugų teikimo pajamų 2014 m. gauta 136,5 tūkst. Lt arba 5,0 proc. daugiau nei 2013
m. laikotarpiu, nes išaugo pavienių klientų apsilankymas baseine (žr. 3 pav.)

3 pav. Baseino 2012-2014 m. pajamų dinamika, tūkst. Lt
Baseino sąnaudos 2014 m. sudarė 532,4 tūkst. Lt ir buvo 1,3 proc. didesnės nei 2013 m.
Didžiausia sąnaudų dalis teko šiluminės energijos sąnaudoms – 202,8 tūkst. Lt bei darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 107,8 tūkst. Lt.
1.10. Ledo rūmų pajamų ir išlaidų analizė
2014 m. iš viso iš Ledo rūmų gauta 572,7 tūkst. Lt pajamų, t. y. 357,3 tūkst. Lt per
Sporto mokyklą ir klubus (ledo ritulio, dailiojo čiuožimo ir kt. treniruotės ir varžybos) bei 215,4
tūkst. Lt iš paslaugų teikimo veiklos (masiniai čiuožimai, ledo aikštės paslaugos įvairiems
renginiams ir šventėms, reklama, pačiūžų nuoma ir kt.) (žr. 11 lentelę).
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11 lentelė
Ledo rūmų 2012-2014 m. pajamos
Ledo rūmų pajamos
Pajamos iš biudžeto (per Sporto
mokyklą ir klubus), Lt
Paslaugų teikimo pajamos, Lt
Iš viso, Lt

2012 m.
(spalio-gruodžio
mėn.)

2013 m.

2014 m.

98 178

361 214

357 250

144 943
243 121

216 579
577 793

215 425
572 675

2014 m. iš viso patirta 918,5 tūkst. Lt sąnaudų, t. y. ledo rūmų veiklos rezultatas
neigiamas – 345,8 tūkst. Lt. Daugiausiai sąnaudų sudarė elektros energijos išlaidos – 388,2 tūkst. Lt
(42,3 proc.) ir darbo užmokestis bei socialinis draudimas – 356,0 tūkst. Lt (38,8 proc.) (žr. 4 pav.).

4 pav. Ledo rūmų 2014 m. sąnaudų struktūra, Lt
1.11. Elektrėnų marių paplūdimio veikla
Nuo 2012 m. birželio mėn. įstaiga užtikrino paplūdimio administravimo funkcijų
vykdymą. Vasaros laikotarpiu paplūdimyje dirbo 4 gelbėtojai ir 2 med. personalo darbuotojai,
apsilankė apie 6000 poilsiautojų.
Iš viso gegužės - rugpjūčio mėn. paplūdimys patyrė 42,7 tūkst. Lt sąnaudų, iš jų 41,9
tūkst. Lt darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų, ūkinių prekių, medžiagų išlaidų – 0,8
tūkst. Lt.
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VšĮ ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO AIŠKINAMASIS
RAŠTAS PRIE 2014 M. METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
2015-03-20
I. BENDROJI DALIS
Vieneto pavadinimas: VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras
Vieneto rūšis: Viešoji sporto, turizmo ir pramogų ne pelno organizacija
Vieneto ūkinės-komercinės veiklos pobūdis: Fizinės gerovės užtikrinimo veikla, kita
aptarnavimo veikla, kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse.
Vieneto buveinės adresas: Draugystės g. 20, LT-26115 Elektrėnai.
Vienetas įregistruotas: Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras, kuriame 2004 m.
rugsėjo 30 d. įregistruotas naujas įmonės kodas 181707874, adresas: Draugystės g. 20, LT-26115
Elektrėnai. Pirminis įmonės registro tvarkytojas buvo Elektrėnų savivaldybės administracija ir
buvęs įmonės kodas 8170787 įregistruotas 2003 m. gruodžio 01 d.
VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro finansiniai metai trunka 12 mėnesių.
Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro pagrindinės vykdomos ūkinės-komercinės
veiklos kryptys 2014 metais buvo fizinės gerovės užtikrinimas, kokybiškai tenkinant visuomenės
sporto, turizmo ir pramogų paslaugų poreikius, kuriuos apibrėžia galiojantys teisės aktai, kita
aptarnavimo veikla. Fizinės gerovės užtikrinimo ir aptarnavimo veikla vykdoma Sveikatingumo
komplekso, Ledo rūmų ir baseino patalpose. Sporto ir poilsio reikmenų mažmeninė prekyba
vykdoma Sveikatingumo komplekse įrengtose patalpose. Įstaiga atliko ir Elektrėnų marių
paplūdimio bei atrakcionų parko „Vaikų pasaulis“ administravimo funkcijas.
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2014 metais – 44, 2013 metais – 48 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė.
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Finansinė atskaitomybė už 2014 metus parengta vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikoje
buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais:
-Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574),
pakeitimai: Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30), 2012 m. balandžio
24 d. Nr. XI-1988 (VŽ,2012-05-03, Nr. 51-2531);
-Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymu (2001 m. gruodžio 20 d. Nr. IX-675);
-Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372,
pakeitimai 2012 m. lapkričio 5 d. Nr. 1K-371 (VŽ, 2012-11-08, Nr. 129-6505);
-Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (2008 m. birželio 26 d. Nr.
X-1633);
-Įstaigos finansinė atskaitomybė sudaryta pagal Pelno nesiekiančių ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir
pateikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d.
įsakymu Nr. 1K-372 (pakeitimas Žin. 2008, Nr. 120-4566, Žin. 2010, Nr. 1K-372,2010-12-10; Žin.,
2002, Nr. 28-992; 2012, Nr. 80-4159).
2. Įstaigos apskaitos politika.
Sudarant įstaigos finansinę atskaitomybę buvo taikomos apskaitos taisyklės ir turto
vertinimo metodai, pagal apskaitos politikoje patvirtintas taisykles, kurias VšĮ Elektrėnų sporto,
turizmo ir pramogų centras patvirtino 2005 m. sausio 10 d.
Apskaita įstaigoje tvarkoma dvejybiniu įrašu.
Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos
piniginį vienetą – litą, o prireikus – ir litą, ir užsienio valiutą.
Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas LR
teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal
Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos
atlikimo dieną.
Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus, ir
lietuvių, ir užsienio kalba.
VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras parengė pilną metinės finansinės
atskaitomybės formą.
2.1. Turto apskaitos politika.
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Turtas ir įsipareigojimai 2014 metų finansinėje atskaitomybėje įvertinti vadovaujantis
įmonės apskaitos politikoje nustatyta įsigijimo (pasigaminimo) savikainos tvarka, neatsižvelgiant į
ilgalaikio turto rinkos vertę.
2.1.1. Turto įkainojimas finansinėje atskaitomybėje.
Įstaigos finansinėje atskaitomybėje turtas įkainotas:
a) nematerialus turtas - įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją;
b) ilgalaikis materialus turtas - įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą;
c) atsargos - įsigijimo savikaina;
d) gautinos sumos – grynąja verte, atėmus abejotinas skolas.
2.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos politika.
Nematerialus turtas
Nematerialiojo turto VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras neturi.
Materialus turtas
Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įstaiga valdo ir kontroliuoja. Materialusis
turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus, jei pagrįstai
tikimasi gauti iš jo ekonominės naudos, jei turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė
už minimalią ilgalaikio turto savikainą nustatytą kiekvienai turto grupei.
VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centre nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto
grupės ir minimali šio turto vertė pagal grupes:
1) žemė – įsigijimo savikaina;
2) pastatai ir statiniai – įsigijimo savikaina;
3) transporto priemonės – įsigijimo savikaina Lt,
4) skaičiavimo ir kompiuterinė technika – 1 000,00 Lt,
5) kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai – 1 000,00 Lt,
6) nebaigta statyba – įsigijimo savikaina Lt,
7) kitas materialus turtas (ūkinis ir bendros paskirties inventorius) –1 000,00 Lt.
VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro nustatytos ilgalaikio materialiojo turto
grupės atitinka kitų grupės įmonių ilgalaikio materialiojo turto grupes.
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
Balanse šis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto
vertės sumažėjimo sumą.
Likvidacinė vertė nustatoma kiekvienam turto objektui individualiai, kuri nustatyta 1 litas.
Ilgalaikis materialusis turtas įstaigoje yra riboto naudojimo laiko.
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Atsižvelgiant į įsigijimo laikotarpį ir Pelno mokesčio įstatymo 1 priedelį VšĮ Elektrėnų
sporto, turizmo ir pramogų centre yra nustatyti tokie ilgalaikio turto naudingo tarnavimo
laikotarpiai pagal turto grupes:
1) pastatai ir statiniai – 15-20 metų;
2) transporto priemonės – 3-10 metų:
a) naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai ir transporto paslaugoms
teikti ne senesni kaip 5 metų – 4 metai;
b) lengvieji automobiliai ne senesni kaip 5 metų – 6 metai;
c) kiti lengvieji automobiliai 3-10 metų.
3) skaičiavimo ir kompiuterinė technika – 3-6 metai,
4) kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai – 4-7 metai,
5) kitas materialus turtas – 3-10 metų.
Įstaigoje naudojamas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto
nusidėvėjimo metodas.
Pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo
kito mėnesio 1 dienos.
Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įstaigos bendrosioms ir administracinėms
sąnaudoms per naudingo tarnavimo laikotarpį per to turto nusidėvėjimo laikotarpį. Be to pagal
patvirtintą VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro apskaitos politikos nustatytą tvarką, dėl
ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo bei turto eksploatavimo, turtas, kuris viršija
nustatytą minimalią ribą, tačiau pagal savo prasmę ir tarnavimo laiką negali būti priskirtas
ilgalaikiam materialiam turtui, nes tai iškraipytų įmonės ekonominius rodiklius. Toks turtas
pripažįstamas sąnaudomis, pradedant jį eksploatuoti įmonės veikloje.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1
dienos po jo nurašymo, perleidimo, ar kitokio perdavimo, kai turtas nustoja būti naudojamas arba
kai visa naudojamo ilgalaikio turto vertė perkeliama į produkcijos, paslaugų savikainą.
Nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio
laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms pagal patvirtintą VšĮ Elektrėnų sporto,
turizmo ir pramogų centro apskaitos politiką.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje
priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato:
1) jei ilgalaikio materialiojo turto remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir
pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis.
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2) jei ilgalaikio materialiojo turto remontas tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet
nepailgina šio turto naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikaina.
3) jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų
turto savybių, bet pailgina jo naudingojo tarnavimo laiką, šių darbų vertė turi būti padidinta turto
įsigijimo savikaina ir patikslintas turto naudingo tarnavimo laikas. Šio turto likutinė vertė,
pradedant nuo laikotarpio, kurį buvo patikslintas turto naudingo tarnavimo laikas, turi būti nudėvėta
per iš naujo nustatytą naudingo tarnavimo laiką.
4) jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų
turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio
laikotarpio sąnaudomis.
5) jei ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidas sudėtinga apibrėžti (nustatyti) ir tai
ar pagerina, ar nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių
darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis tačiau tik iki 50 procentų
remontuojamo turto įsigijimo vertės.
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu
arba nuostoliu.
Finansinis turtas
Finansinio turto VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras neturi.
2.1.3. Trumpalaikio turto apskaitos politika.
Įstaigoje trumpalaikiu turtu laikomas toks turtas, kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti
per vienerius metus arba naudoja ilgiau nei vienerius metus, bet jo įsigijimo vertė mažesnė už
minimalią ilgalaikio turto vertę, bei per vienerius metus gautinas sumas.
Trumpalaikį turtą sudaro atsargos (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai, prekės skirtos
perparduoti, už atlygį pirkta reklaminė atributika, plakatai, skaidrės ir kita panaši reklamos
medžiaga, pagaminti reklaminiai stendai bei kt.), išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti
sutartys, per vienerius metus gautinos sumos, trumpalaikis turtas, kuris iš karto nurašomas, pradėjus
jį naudoti įmonės veikloje, kitas trumpalaikis turtas bei pinigai.
Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, o balanse parodomos įsigijimo
savikaina. Vertės sumažėjimas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio įmonės veiklos sąnaudomis.
VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centre taikomas FIFO įkainojimo būdas (daroma
prielaida, kad pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos prekės).
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Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina – sumokėta (mokėtina) pinigų suma ar sunaudoto turto,
kuris naudojamas įsigyjant ar gaminant turtą, vertė.
Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję
mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei
kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas
sumokėtas pridėtinės vertės mokestis. Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos
pirkimo dieną galiojančiu oficialiu Lietuvos Respublikos nacionalinės valiutos ir užsienio valiutos
keitimo kursu.
Atsargų, paslaugų pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat. Atsargų likučių savikaina ir
parduotų prekių, paslaugų savikaina buhalterinės apskaitos sąskaitose užregistruojama už kiekvieną
dieną.
Per vienerius metus gautinos sumos balanse parodomos grynąja verte, atėmus įvertintas
neatgautinas sumas – abejotinas sumas. Neatgautinos sumos nustatomas pagal konkrečius
skolininkus, įvertinant konkrečias galimybes atgauti skolas. Abejotinų skolų sumos pripažįstamos
ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, šiomis
sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.
Ateinančio laikotarpio sąnaudos balanse parodomos išankstinių mokėjimų straipsniuose, o
sukauptos pajamos – gautinų sumų straipsniuose.
2.2. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo politika.
2.2.1. Įmonės tipinė veikla tai prekių, skirtų perparduoti pardavimo pajamos, nuomos
pajamos ir kitų suteiktų paslaugų pajamos.
2.2.2. Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos
tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas, dėl prekių pardavimo ir
paslaugų teikimo per ataskaitinį laikotarpį, pasireiškiantis įmonės turto padidėjimu arba
įsipareigojimų sumažėjimu.
Pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas. Pajamų dydis nustatomas įmonės ir
kliento susitarimu. Tai prekių tikroji vertė, atsižvelgiant į suteikiamas nuolaidas. Šį dydį sudaro
tikroji vertė - suma, už kurią gali būti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali būti užskaitytas
tarpusavio įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti/parduoti turtą arba užskaityti
tarpusavio įsipareigojimą.
2.2.3. Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos
finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai
įvertinta. Prekės laikomos parduotomis, kai įvykdomos šios sąlygos:
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1. Įstaiga yra perdavusi riziką, susijusią su parduotomis prekėmis, taip pat ir šių prekių
nuosavybės teikiamą naudą;
2. Įstaiga nebevaldo ir nebekontroliuoja parduotų prekių;
3. Tikėtina, kad su prekių pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta ir galima
patikimai įvertinti jos dydį;
4. Sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos;
5. Rizikos perdavimu laikomas momentas, kai VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų
centras ima nebevaldyti ir nebekontroliuoti prekių, o pirkėjas tampa atsakingas už prekes ir priima
prekių nuosavybės teikimo naudą. Paprastai rizika perduodama kartu su nuosavybės teise į
parduotas prekes.
Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti
patikimai įvertintas, ar ne, įstaigoje pripažįstamos skirtingais būdais. Rezultatas gali būti tiksliai
įvertintas tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:
1. Pajamų suma gali būti patikimai įvertinta;
2. Sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti
patikimai įvertintas;
3. Tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda.
2.2.4. Finansavimas - valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir
užsienio paramos fondų arba kitų asmenų parama, tikslinės lėšos ir materialinė pagalba, skirta
įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti (nuo 2013-01-01).
2.2.5. Finansavimo pajamos – gautų arba gautinų finansavimo sumų dalis, panaudota
turėtoms sąnaudoms kompensuoti (nuo 2013-01-01).
2.2.6. Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo
momentą.
Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.
Sąnaudos apskaitoje skirstamos į: tipinę (įprastinę) veiklą, bendrąją ir administracinę veiklą,
netipinę veiklą ir kitos finansinės bei investicinės veiklos sąnaudas.
Parduotų prekių savikaina įstaigoje pripažįstama, registruojama apskaitoje ir pateikiama
finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės yra parduodamos ir kai pajamų
suma gali būti patikimai įvertinta.
Paslaugų teikimo sąnaudos įstaigoje pripažįstamos, registruojamos ir pateikiamos finansinėje
atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas paslaugas.
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Įstaigos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms priskiriama per laikotarpį suteikta
parama, labdara.
Parduotų prekių savikaina nustatoma periodiškai, taikant FIFO būdą. Tai reiškia, kad
pirmiausiai sunaudojamos anksčiau įsigytos. Taikant FIFO būdą, daroma prielaida, jog pirmiausiai
parduodamos arba sunaudojamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiausiai – tai reiškia, kad
laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo vėliausiai įsigytos.
2.2.7. Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio
turto perleidimo rezultatas, pajamos ir sąnaudos iš turto nuomos bei kitos tipinei veiklai nepriskirtos
pajamos ir sąnaudos.
2.2.8. Finansinei veiklai priskiriama palūkanos, baudos, delspinigiai, valiutos kurso
pasikeitimo rezultatas.
2.2.9. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų įstaigos pasirašytų akcijų nominalių verčių
sumai.
Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė.
2.2.10. Kiti rezervai sudaromi įstatų nustatyta tvarka.
2.2.11. Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas)
registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą: didinamas, kai
perkainotas turtas nurašomas, perleidžiamas arba neatlygintinai perduodamas.
Nepaskirstytieji nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami (mažinami)
registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą: mažinami,
mažinant įstatinį kapitalą.
Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai steigėjai priima sprendimą pelną
paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas.
Pelno paskirstymu laikoma tik dividendų paskelbimas ir rezervų formavimas. Paramos,
labdaros teikimas, pagal įstaigos apskaitos politiką pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio veiklos
sąnaudomis.
2.2.12. Finansavimas pripažįstamas apskaitoje ir atvaizduojamas balanse, kai įstaiga įgyja
prievoles, kurios turi būti įvykdytos.
Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš tikslinio
finansavimo programai vykdyti skirtų lėšų. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai
gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota
dotacijos dalis.
Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos,
Lietuvos ir užsienio fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems
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tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta
kompensuotomis, t. y. mažėja finansavimo pajamos.
Įstaiga finansuojama ir kitais būdais, nepriskirtinais dotacijai, tiksliniams įnašams.
Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tokia pat
tvarka kaip tiksliniai įnašai: sąnaudos pripažįstamos kompensuotomis, t. y. mažėja finansavimo
pajamos.
2.2.12. Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įstaiga įgyja
prievoles, kurios turi būti įvykdytos.
Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstami.
Įsipareigojimai įvertinami savikaina.
Palūkanos, pelnas ar nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio
laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis.
Jei paslaugų teikimo sandorio patikimai įvertinti negalima, tuomet pajamomis pripažįstama
suma, lygi išlaidoms, kurias tikimasi gauti. Pelnas nepripažįstamas.
2.2.13. Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjimų pripažinimo kriterijų,
vadinami neapibrėžtaisiais.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o
informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.
Neapibrėžtasis turtas paprastai yra toks turtas, kuris dėl įmonės nekontroliuojamų įvykių gali
priklausyti įstaigai ir teikti jai ekonominės naudos.
Neapibrėžtasis turtas nei pelno (nuostolių ) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o informacija
apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.
2.2.14. Finansinė atskaitomybė koreguojama, jei po balansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką
dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims.
2.2.15. VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras parduodamas prekes ir
suteikdamas paslaugas, nesuteikia tokių garantijų, kad

su jomis susijusios išlaidos būtų

reikšmingos, todėl atidėjimai nesudaromi.
III. PASTABOS
Aiškinamojo rašto pastabos – tai reikšmingus finansinės atskaitomybės straipsnius
aiškinančios lentelės (pažymos) ir tekstinė informacija, kuri nurodyta litais (skaičiais be centų).
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Aiškinamojo rašto pastabose pateikiame tik reikšmingų atskaitomybės sumų detalizavimą.
Jei atskaitomybėje nurodytos sumos yra nereikšmingos vertinant įstaigos būklę, tai tokios
aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos.
1. Nematerialusis turtas
1.1 Nematerialiojo turto VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras neturi.
2. Ilgalaikis materialusis turtas
2.1. Ilgalaikio materialiojo turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį, įskaitant šio
turto nusidėvėjimą pateikti 12 lentelėje.
12 lentelė
Materialusis turtas
(Lt)
Likutinė
vertė
2013 12 31
6 355

Ilgalaikis materialusis
turtas
Transporto priemonės
Kitas ilgalaikis turtas
Iš viso:

31 039
37 394

Įsigijimai

6 700
6 700

Nuvertėjimai Nusidėvėjimas

2
2

Likutinė vertė
2014 12 31

4 485

1 870

13 418
17 903

24 319
26 189

2.2. Taikomos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos pagal turto grupes
pateiktos 13 lentelėje.
Nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
13 lentelė
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos
Ilgalaikio materialiojo turto grupes*

Vidutinis naudingo tarnavimo
laikas (metais)
15-20

Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Įrenginiai( statiniai, gręžiniai ir kt.)
Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius
tinklus)
Geležinkelio riedmenys (šilumvežiai, vagonai, cisternos)

13 lentelės tęsinys kitame lape
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13 lentelės tęsinys
Vamzdynai
Transporto priemonės:
-lengvieji automobiliai (nauji, nesenesni kaip 5 metų);

6

-kiti lengvieji automobiliai;

10

-krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės, autobusai - ne
senesni kaip 5 metų;
-kiti krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės,
autobusai.
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai:
- inventorius, baldai;
kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų
tinklai, įranga);
Kitas materialusis turtas

4
10
6
3
4

3. Finansinis turtas
3.1. Ilgalaikio finansinio turto VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras neturi.
4. Trumpalaikis turtas
4.1. Atsargos
4.1. Įstaigos atsargų vertė pateikta 14 lentelėje.
14lentelė
Atsargos
(Lt)
Rodikliai
a)Atsargų įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje

Mažavertis
inventorius

Prekės skirtos
perparduoti

Iš viso

22 226

11 279

33 505

23 497

13 231

36728

4.2. Išankstinių mokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų
centras neturi.
4.3 Per vienerius metus gautinos sumos pateiktos 15 lentelėje.
15 lentelė
Per vienerius metus gautinos sumos
(Lt)
Rodikliai

Per vienerius
finansinius
metus
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Po vienerių metų,
bet ne vėliau kaip
per penkerius

Po penkerių metų

metus
1. Pirkėjų įsiskolinimas:
1.1. Lietuvos pirkėjai
1.2. Pirkėjai už grynus – pinigai
kelyje (kasos aparatai)
1.3. Pirkėjai be grynų pinigų –
pinigai kelyje (terminalas)

141 154
139 799

2. Kitos gautinos sumos:

68 179

2.1. Grąžintinas PVM mokestis
2.2. Kitos gautinos sumos
Praėjusių metų pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje

67 679
500
250 899
209 333

1 355

4.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 20 352 Lt: tame tarpe bankuose 20 352 Lt ir kasoje 0 Lt.
5. Kapitalas
5.1. VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro nuosavo kapitalo sudėtis pateikta 16 lentelėje.

16 lentelė
Nuosavo kapitalo struktūra
(Lt)
Praėjusių
finansinių metų
pabaigoje
-532 627

Rodikliai
Nuosavas kapitalas:
Kapitalas
Perkainojimo rezervas
Kiti rezervai
Veiklos rezultatas

-532 627

Finansinių
metų pabaigoje
-659 348

-659 348

6. Kiti rezervai
6.1. Steigėjas savo sprendimais gali suformuoti ir kitus rezervus.
6.2. Ataskaitinių metų pabaigoje kiti rezervai nesudaryti.
7. VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro veiklos rezultatas
7.1. Įstaigos nuostolis ataskaitiniais metais sudarė - 126 721 Lt.
8. Finansavimas
8.1. VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro finansavimo sudėtis pateikta 17 lentelėje.
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17 lentelė
Įstaigos finansavimo sudėtis
(Lt)
Rodikliai

Praėjusių
finansinių metų
pabaigoje

Finansinių
metų pabaigoje

8 468

4 235

Finansavimas:
Dotacija
Tiksliniai įnašai
Kitas finansavimas
Parama

9. Įstaigos įsipareigojimai pagal įsiskolinimų padengimo laikotarpį pateikti 18 lentelėje.
18 lentelė
Įstaigos įsipareigojimų būklė
(Lt)
Rodikliai

Per vienerius
finansinius
metus

Po vienerių metų,
bet ne vėliau kaip
per penkerius
metus

Ilgalaikiai įsipareigojimai
Lietuvos tiekėjams (už
komunalines paslaugas)
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje

Finansinių metų pabaigoje
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Lietuvos tiekėjams (už
komunalines ir kt. paslaugas,
prekes)
Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Iš viso:
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje

Finansinių metų pabaigoje

947 549
20
146
947 715
848 899
947 715

10. Išlaidos aplinkosaugai:
Aplinkos taršos mokestis nėra reikšmingas.
11. Veiklos rezultatai:
11.1. Įstaigos veiklos rezultatas 2014 m. neigiamas – (126 721) Lt
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Po penkerių metų

11.2. Galutinis veiklos rezultatas neigiamas – (659 348) Lt, t. y. 2014 m. nuostolis – (126 721 Lt) +
praėjusių laikotarpių nuostoliai (532 627) Lt
Įstaigos veiklos rezultatas priklauso nuo uždirbtų pajamų iš komercinės veiklos bei patiriamų
sąnaudų. Komercinės pajamos 2014 m. sumažėjo lyginant su 2012-2013 m. Tam didžiausios įtakos
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