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1. BENDROJI DALIS

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau-–
departamentas) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės
politiką kūno kultūros ir sporto srityje ir įgyvendinanti šią politiką.
Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos
valstybės herbu ir savo pavadinimu. Departamento buveinė: Žemaitės g. 6, Vilnius, Lietuvos
Respublika. Kūno kultūros ir sporto departamentas yra biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota
valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre 1997 m. birželio 27 d.

Registro

Nr.067915, kodas 188620621.
Departamentas yra finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų
nustatyta tvarka. Jo veiklai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.
Departamento finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
2013 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 30 darbuotojų, iš jų 1 valstybės pareigūnas, 21 valstybės
tarnautojas, 8 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Departamento misija: Praturtinti Lietuvos žmonių gyvenimą per kūno kultūrą ir sudaryti
sąlygas atsiskleisti talentams sporte.
Departamento strateginis tikslas: Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę,
profesionaliai rengti talentingus sportininkus atstovauti šaliai svarbiausiuose tarptautiniuose sporto
renginiuose.
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Šiuos tikslus departamentas įgyvendina vykdydamas šias programas:
1.

01.06 programa „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa“

2.

01.10 programa „Olimpinių rinktinių rengimas, sportininkų ir sportuotojų sveikatos

priežiūra“
3.

01.15 programa „Kūno kultūros, sporto šakų ir sporto bazių plėtra“.

Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais,
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis,
Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Kūno kultūros ir sporto departamento nuostatais bei
kitais teisės aktais.
Departamentas yra kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas, sudarantis žemesniojo
lygio finansines atakaitas. Į viešojo sektoriaus grupę, už kurių finansinių ataskaitų rinkinių
konsolidavimą yra atsakingas departamentas, įeina šie viešojo sektoriaus subjektai: Kūno kultūros ir
sporto departamento Lietuvos olimpinis sporto centras (įstaigos kodas 188600743), Lietuvos sporto
muziejus (įstaigos kodas 300520349), Sportininkų rengimo centras Druskininkuose (įstaigos kodas
302302363), Kauno sporto medicinos centras (įstaigos kodas 190133243), Klaipėdos sporto
medicinos centras (įstaigos kodas 190469518), Panevėžio sporto medicinos centras (įstaigos kodas
190429751), Šiaulių sporto medicinos centras (įstaigos kodas 290523080), Lietuvos sporto medicinos
centras (įstaigos kodas 191001636).
Informacija apie šias įstaigas bei kontroliuojamas ir asocijuotas viešąsias įstaigas bei
uždarąsias akcines bendroves pateikta šio rašto priede – 6 VSAFAS „Informacija apie
kontroliuojamus , asocijuotus ir kitus subjektus“ – 1 priedas.

2. APSKAITOS POLITIKA

Departamento apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau –
VSAFAS). Departamento generalinio direktoriaus 2009 gruodžio 31 įsakymu Nr.V-619 patvirtintas
įstaigoje naudojamų sąskaitų planas bei apskaitos politika ir apskaitos vadovas.
Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles.
Apskaitai tvarkyti yra naudojamas kompiuterinės programinės įrangos paketas „Stekas apskaita“, kuris sukonfigūruotas taip, kad būtų galima tvarkyti departamento apskaitą remiantis teisės
aktų ir VSAFAS reikalavimais. Apskaitos įrašai susisteminami apskaitos registruose (moduliuose)
naudojant finansų ir apskaitos valdymo sistemą „Stekas - apskaita“. Departamente naudojami
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pagrindiniai finansų ir apskaitos valdymo sistemos „Stekas - apskaita“ moduliai: Didžioji knyga,
Pirkimai, Pardavimai, Atsargos, Ilgalaikis turtas, Sutartys, Darbo užmokestis.
Apskaitos politika išsamiai išdėstyta 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame
rašte, parengtame pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis.

3. PASTABOS

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2013 m. rugsėjo mėnesio paskutinės dienos
duomenis.
1 pastaba . Finansinės būklės ataskaitoje 2013 m. rugsėjo 30 d. pateikiama nematerialiojo
turto likutinė vertė. Departamente yra naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas , kuris yra visiškai
amortizuotas . Jo įsigijimo savikaina 87 212,66 Lt.
2 pastaba.

Finansinės būklės ataskaitoje 2013 m. rugsėjo 30 d. pateikiama ilgalaikio

materialiojo turto likutinė vertė. Departamentas turi ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai
nudėvėtas ,tačiau vis dar naudojamas veikloje. Jo įsigijimo savikaina 24 640 938,17 Lt.
3 pastaba. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis finansinis turtas (kitas finansinis turtas)
pateikiama 5700 tūkst. Lt planuoto UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė “ įstatinio kapitalo
didinimo suma (parengtam Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektui dėl šio didinimo
nepritarė Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijos) bei 199,8 tūkst. Lt. Viešąjai įstaigai „Plytinės
kartodromas„ numatomas perduoti kaip papildomas įnašas (nutarimo projektas dėl investavimo
parengtas. Lėšos buvo skirtos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 gegužės 16 d. nutarimą
Nr. 517 „Dėl 2012 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo panaudojimo
valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“).
4 pastaba. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį ,tikslinę paskirtį ir jų pokyčius
per ataskaitinį laikotarpį pateikta šio rašto priede – 20 VSAFAS 4 priedas.
5 pastaba. Straipsnyje nuosavybės metodo įtaka atvaizduota ataskaitinio laikotarpio pabaigos
kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų nuosavo kapitalo dalis, tenkanti departamentui.
Veiklos rezultatų ataskaitoje 2013 m. rugsėjo 30 d. pateikta veiklos pajamos ir sąnaudos.
1 pastaba. Pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui „Dėl rentų buvusiems
sportininkams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, Departamentas nebemoka rentų,
todėl ženkiai sumažėjo ir ataskaitinio laikotarpio socialinių išmokų sąnaudos .
2 pastaba. Straipsnyje kitos veiklos pajamos pateikta pajamos už parduotą turtą ir patalpų
nuomos pajamos bei gauta draudimo išmoka iš draudimo bendrovės už avariją patyrusius
sklandytuvus.
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3 pastaba. Straipsnyje kitos veiklos sąnaudos pateikta ir nuomojamo ilgalaikio turto
nusidėvėjimo sąnaudos bei perduoto pagal panaudos sutartis turto, kuris naudojamas ne sportinei
veiklai, nusidėvėjimo sąnaudos.
4 pastaba. Straipsnyje nuosavybės metodo įtaka atvaizduota šio ataskaitinio laikotarpio
kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų grynojo rezultato dalis, tenkanti Departamentui.
Pagal panaudos bei nuomos sutartis gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.
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