ŠIAULIŲ TENISO AKADEMIJA
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-03-31
I. BENDROJI DALIS
Akademija yra Šiaulių miesto biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su savo
pavadinimu. Buveinės adresas: Gardino g. 8, Šiauliai. Įstaigos kodas 145914880.
Akademijos savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, įstaigos veikla finansuojama iš
savivaldybės biudžeto.
Akademija neturi kontroliuojamų įmonių.
Akademija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Pagal valstybės funkcijas akademija vykdo
poilsio ir sporto paslaugas: kodas 08.01.01.01. sportininkų rengimo centrai.
Ataskaitos pateikiamos už laikotarpį iki 2020 m. kovo 31 d.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais- eurais.
II. APSKAITOS POLITIKA
Paskutinis metinis finansinis ataskaitų rinkinys, kuriame yra aprašyta apskaitos politika yra 2019
metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys. Apskaitos politika nebuvo keičiama.
III. PASTABOS
Nematerialusis turtas
Akademija turi programinės įrangos nematerialaus turto grupę. Joje užregistruota 2010 m. įsigyta
buhalterinė programa. Programinei įrangai nustatytas 1 metų tarnavimo laikotarpis. Šiuo metu ji yra
amortizuota, bet naudojama veikloje.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto ar nebenaudojamo veikloje turto
nėra.
Ilgalaikis materialusis turtas
Akademijos ilgalaikis materialusis turtas suskirstytas į šias grupes: pastatai, kiti statiniai, kitos
mašinos ir įrenginiai, baldai, kompiuteriai ir jų įranga, kita biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis
turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė vertė 1078540,09 eurai.
Akademija turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto ar nebenaudojamo veikloje turto
nėra.
Turtas įsigyto pagal finansinės nuomos sutartis nėra.
Sutarčių pasirašytų dėl turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nėra.
Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nurašyta jokio turto.
Trumpalaikis turtas
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Akademijos ataskaitoje nurodytos atsargos yra lygi 0 eurų sumai.
Gautinų finansavimo sumų akademija neturėjo
Išankstiniai apmokėjimų laikotarpio pabaigoje nebuvo.
Gautinos sumos už turto naudojimą, paslaugas tai negautos iš pirkėjų sumos už suteiktas
paslaugas – 4615,33 eurai ir 424 tėvų įmokų skola.
Sukauptos gautinos sumos tai sąskaitų “Sukauptos finansavimo pajamos” suma, kurią sudaro
61892,10 eurai ir 20127,56 eurai į savivaldybę pervestos uždirbtos pajamos.
Viso pinigų likutis – 2739,32 eurai. Pinigų likutis surenkamų lėšų sąskaitoje ir kasoje 565,34
eurai nepervestų, paskutinėmis dienomis gautų pinigų suma, spec. lėšų banke likutis 181,28 eurai,
biudžeto lėšų likutis 266,11 eurų, rėmėjų lėšos banke 1726,59 eur.
Ilgalaikių terminuotojų indėlių akademija neturi.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto 842447,24 eur.
Iš valstybės biudžeto finansavimo nebuvo gauta. Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto
209780,72 eur.
Finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių 2234,23 eur.
Įsipareigojimai
Skolos tiekėjams ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudarė 6081,10 eurus.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai atskaitinio laikotarpio paskutinė dieną buvo 30043,56
eurai. Tai darbo užmokestis už kovo mėnesį.
Sukauptos mokėtinos sumos 31461,49 eur tai sukauptos atostogų rezervo sumos.
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų akademija neturi
Finansinių įsipareigojimai akademija neturi.
Gautų paskolų akademija neturi.
Įsipareigojimų užsienio valiuta nėra.
Ilagalaikiai įsipareigojimų akademija neturi.
Pajamos
Akademija per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 832579,78 eurus: iš jų priskaičiuota nario mokesčio
6888 eurai, už paslaugas uždirbta 25691,78 eurai. Akademija uždirba pajamas iš aikščių, salių ir
patalpų nuomos, už svečių kambarių nuomą. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu
pajamos sumažėjo 4122 eurais. Sumažėjo dėl karantino neskaičiuojant mokesčio už treniruotes kovo
mėnesį, taip pat dėl uždarytos įstaigos sumažėjo pajamos iš kortų nuomos, ar kambarių nuomos.
Sąnaudos
Per ataskaitinį laikotarpį akademija patyrė sąnaudų už 3141003,42 eurus. Lyginant su praėjusių
metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 2082 eurais.

Kita veikla
Kitos veiklos sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu akademija nepatyrė.
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Finansinė ir investicinė veikla
Ataskaitiniu laikotarpiu akademija nepatyrė finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų.
Klaidų taisymas
Klaidų taisymų nebuvo.
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