ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIEDAS PRIE 2016 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS
1. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Šiaulių futbolo Akademija (ToliauAkademija) įregistruota 2007 m. rugpjūčio 30 d. Registravimo pažymėjimas Nr.110283,
išduotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro 2007 m. rugpjūčio 30 d. Įstaigos
kodas 301077604, buveinės adresas S.Daukanto g. 23, Šiauliai.
2. Akademija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Pagal valstybės funkcijas Akademija
vykdo neformalųjį vaikų švietimą (kodas 09.05.01.01.).
3. Ataskaitos pateikiamos už laikotarpį iki 2016 m. rugsėjo 30 d.
4. Įstaigoje 2016 m. rugsėjo 30 d. pagal darbo sutartis dirbo 38 darbuotojai, iš kurių 16
darbuotojų - pedagogai.
5. Akademija kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
6. Akademijos finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos
piniginiais vienetais - eurais.
II. APSKAITOS POLITIKA
Šiaulių futbolo akademijos taikoma apskaitos politika aprašyta 2014 m. gruodžio 31 d.
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
III.PASTABOS
Nematerialusis turtas
7. Akademija turi programinės įrangos nematerialaus turto grupę. Joje užregistruota 2010 m.
įsigyta buhalterinė programa.
8. Programinei įrangai nustatytas 1 metų tarnavimo laikotarpis. Šiuo metu ji yra amortizuota,
bet naudojama veikloje.
9. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto ar nebenaudojamo veikloje turto
nėra.
Ilgalaikis materialusis turtas
10. Akademijos ilgalaikis materialusis turtas suskirstytas į šias grupes: pastatai, kiti statiniai,
transporto priemonės, mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis
materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė turto vertė – 2 252 897 eur.
11. Akademija turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar yra naudojamas veikloje.
12. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.
13. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nurašyta jokio turto.
14. Sutarčių pasirašytų dėl turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nėra.
15. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto ar nebenaudojamo veikloje turto
nėra.
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Trumpalaikis turtas
16. Akademijos finansinės būklės ataskaitoje nurodytas atsargas – 746 eur sudaro nesunaudoto
kuro, ūkinio inventoriaus, bilietų blankų likutis 2016 m. rugsėjo 30 d.
17. Nebalansinėje sąskaitoje užregistruotas ūkinėje veikloje naudojamas inventorius sudaro
44 555 eur.
18. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 930 eur – tai ateinančių laikotarpių draudimo, metinio
internetinio puslapio aptarnavimo mokesčio sąnaudos, mokėjimai tiekėjams.
19. Gautinos finansavimo sumos 3 037 eur – tai 2 900 eur pagal kūno kultūros ir sporto plėtros
programą, 137 eur – kompensuojamos lėšos už neformalųjį švietimą.
20. Gautinos sumos, tai uždirbtos, bet iš pirkėjų negautos sumos už suteiktas paslaugas – 18 966
eur. Pirkėjų skolos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 16 401 eur, iš jų 9500 eur –
skola už suteiktas paslaugas iš bankrutuojančios Vš.Į. „Sportas visiems-Šiaulių regionas
2012“, įmokos už NVŠ – 2 793 eur.
21. Sukauptas gautinas sumas sudaro 47 829 eur iš jų: iš savivaldybės biudžeto – 38 126 eur, iš
valstybės biudžeto: mokinio krepšelis (57) eur ir viešų darbų programa 528 eur, iš darbo
biržos 792 eur. Kitos sukauptos gautino sumos 8 440 eur - tai savivaldybei pervestos
uždirbtos pajamos (iš 33 lėšų šaltinio- 5 630 eur, 32 šaltinio – 2 809 eur).
22. Kitas gautinas sumas sudaro iš darbuotojų gautinos sumos už telef.pokalbius ir komunalinius
mokesčius už pagal sutartį perduotą naudotis butą – 38 eur.
23. Pinigų likutis banko sąskaitose 2016 m. rugsėjo 30 d. buvo 5 213 eur, iš jų: savivaldybės
biudžeto lėšos – 81 eur, surenkamos lėšos – 854 eur, paramos lėšos – 4 130 eur,
pavediminės lėšos – 148 eur (mokinio krepšelis).
24. Gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
Finansavimo sumos
25. Akademija per 2016 metų III-ketvirtį iš savivaldybės biudžeto gavo 246 900 eur pagal
patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatą įstaigos reikmėms.
26. Per ataskaitinį laikotarpį Akademija gavo 1 096 eur programų neformaliojo vaikų švietimo
mokyklose vykdymui.
27. Gauta mokinio krepšelio lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti – 900 eur, 800 eur kvalifikacijos
kėlimui, pagal viešų darbų finansavimo programą 2 112 eur.
28. Iš kitų šaltinių: pagal paramos sutartis per ataskaitinį laikotarpį finansavimo lėšų gauta – 1
582 eur; pagal viešų darbų finansavimo programą – 3 170 eur.
29. Informacija apie finansavimo sumas pateikta pagal 20 VSAFAS 4 priede nurodytą formą.
Įsipareigojimai
30. Tiekėjams mokėtinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 11 103 eur.
31. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 25
859 eur, iš jų: mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 8 958 eur; mokėtinas darbo
užmokestis – 14 745 eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 2 024 eur, kt. mokėtinos
sumos darbuotojams -132 eur.
32. Sukauptos mokėtinos sumos tai sukauptos atostogų rezervo sąnaudos, kurios sudaro 13 377
eur.
33. Gautų paskolų Akademija neturi.
34. Įsipareigojimų užsienio valiuta nėra.
Pajamos
35. Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 355 434 eur.
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36. Akademija per 2016 metų III uždirbo 7 919 eur pajamų. Viso per 2016 m. 9 mėnesius
uždirbo 33 143 eur pajamų. Iš jų, priskaityta nario mokesčio 25 888 eur, už atsitiktines
paslaugas – 7 255 eur. Akademija uždirba pajamas iš aikščių nuomos, autobuso nuomos.

Sąnaudos
37. Per ataskaitinį laikotarpį Akademija patyrė sąnaudų už 379 179 eur. Iš jų: darbo užmokesčio
sąnaudos sudaro – 182 235 eur, soc.draudimo – 56 252 eur, elektros energijos sąnaudos – 12
025 eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 2 146 eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 744
eur, kitų komunalinių paslaugų – 1 598 eur.
38. Akademijos 2016 m. III ketv. veiklos rezultatas 9 398 eur (perteklius).
Kita veikla
39. Kitos veiklos sąnaudų per 2016 m. III ketvirtį Akademija nepatyrė.
Finansinė ir investicinė veikla
40. Per 2016 m. III ketv. Akademija nepatyrė finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
l.e.direktoriaus pareigas

Reda Mockienė

Vyr.buhalterė

Sigita Tamutienė
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