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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2015-07-20

BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus 

subjektą

Šilutės sporto mokykla (toliau –Įstaiga) buvo įregistruota 2002 - 05 -14 , rejestro Nr. 128504,
įstaigos kodas 195471747, savininkas Šilutės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla –
neformalusis vaikų švietimas.

2. Finansiniai metai 

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

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaič6. ių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje per 2015 metų II ketvirtį vidutiniškai dirbo 20 darbuotojų.

7. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos 

veiklą

Svarbių sąlygų nėra.

 

　APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaigos parengtos  finansinės  ataskaitos  atitinka  Viešojo  sektoriaus  apskaitos  ir  finansinės
atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). 

Įstaigos tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 



Apskaitai  tvarkyti  naudojama  finansų  valdymo  ir  apskaitos  sistema  ,,Progra“,  kuri  pritaikyta
apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

valstybės funkciją;

programą;

lėšų šaltinį;

valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos  operacijos  ir  ūkiniai  įvykiai  apskaitoje  registruojami  dvejybiniu  įrašu  didžiojoje  knygoje.
Apskaitoje  ūkinės  operacijos  ir  įvykiai  registruojami  ir  finansinių  ataskaitų  rinkinys  rengiamas
taikant  bendruosius  apskaitos  principus:  kaupimo,  subjekto,  veiklos  tęstinumo,  periodiškumo,
pastovumo,  piniginio  mato,  palyginimo,  turinio  viršenybės  prieš  formą  principai.  Pateikiama
informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

 

　AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

 

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2015 metų birželio 30 d. duomenis ir 
lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija. Veiklos rezultatų ataskaitoje 
pateiktos įstaigos pagal 2015 metų birželio 31 d. duomenis ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio 
palyginamųjų sumų pagrindinės veiklos finansavimo pajamų ir sąnaudos bei jų rezultatas. Iš 
pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudarė – 121246 €sąnaudos – 120928 €. Pagrindinės 
veiklos perviršis 318 € 

Įstaigos sumų pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20
VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.


