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I. BENDROJI DALIS 
 

 VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro  įregistravimo data 2001 m. 
spalio mėn.24d. , registro tvarkytojas Valstybinė įmonė Registrų centras. Įstaigos dalininkai Alytaus 
miesto savivaldybė ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Alytaus komitetas. Centro buveinė 
yra Pramonės g.9 , Alytus , identifikavimo kodas-250124650. 
                   VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras yra ne pelno siekianti 
organizacija, veikianti socialinėje , medicininėje srityje ir teikianti sporto paslaugas miesto 
gyventojams. 

 Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais : finansinių metų pradžia – sausio 
1d. , pabaiga – gruodžio 31 d. 

Įstaigos lėšų šaltiniai yra savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai VšĮ Alytaus 
medicininės reabilitacijos ir sporto centro programai vykdyti ,valstybinės teritorinės ligonių kasos , 
juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama , griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti , pajamos iš 
ūkinės komercinės veiklos  už teikiamas paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 72 darbuotojai.  
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais teisės 
aktais įskaitant jų pakeitimus: 

1.1. Lietuvos Respublikos 2001 m . lapkričio 6d. buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574; 
            1.2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu , viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. 

1.3. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 2004 m. sausio 27 d. įstatymu  Nr.IX-1977; 
1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl 

inventorizacijos tvarkos“; 
1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 

patvirtintomis ir 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1341 pakeistomis Kasos darbo organizavimo ir 
kasos operacijų atlikimo taisyklėmis. 

1.6. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu. 
1.7. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu. 
Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais 

privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 
atskaitomybės įstatyme ): subjekto , veiklos tęstinumo , periodiškumo , pastovumo , piniginio mato 
, kaupimo , palyginimo , atsargumo , neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą. 

Nuo 2015m. sausio 1 d. centro apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi 
naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą. 

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta ir centro direktoriaus 2009-12-31 įsakymu 
Nr.PV-40   patvirtinta apskaitos politika , kuri įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d.. Apskaitos politika 
aprašyta 2014 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės apskaitos politikos nuostatos ir apskaitiniai įverčiai 
nebuvo keičiami , taip pat nebuvo nustatyta esminių klaidų , kurios buvo padarytos praėjusių 
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. 












