
Lietuvos sportingo federacija 
Žolyno g. 33, Vilnius, 300105716 
 
 
 
 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

Lietuvos medžioklinio šaudymo federacija (toliau – federacija) juridinių asmenų registre įregistruota 
2015 m. balandžio 15 d. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre. 
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre. 

Federacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
2020 metais federacija samdomų darbuotojų neturėjo. 
 
II. APSKAITOS POLITIKA 

 
Įstaiga vykdo veiklą, tvarko apskaitą ir rengia finansinę atskaitomybę, vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių 
neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atskaitomybės 
juridinių asmenų pavyzdiniu sąskaitų planu ir rekomenduojamais jo paaiškinimais, LR Buhalterinės apskaitos 
įstaymu, LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir kitais galiojančiais norminiais aktais.  

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis visais bendraisiais apskaitos principais 
 
Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, tada kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.  
Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kadangi 
tai nėra federacijos gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo. Pardavimų pajamomis 
yra pripažįstamos įmokos už varžybų organizavimą.. Finansavimo pajamas sudaro panaudota nario mokesčio 
arba kito finansavimo lėšos, kuriomis buvo kompensuojamos atitinkamos veiklos sąnaudos.  

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Prie veiklos sąnaudų priskiriamos prizų, sumokėtų nario mokesčių, 
banko komisinių ir kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos. 
 
Finansavimo apskaita  

Nario mokesčiai renkami ir naudojami federacijos visuotinio narių susirinkimo arba įstatuose nustatyta 
tvarka. Kadangi įstatai nustato nario mokesčių mokėjimą ir tikimasi, kad per įstatuose nustatytą laikotarpį jie 
bus sumokėti, atsiradus prievolei federacijos nariams, turintiems juridinio asmens statusą, mokėti nario mokestį, 
ši ūkinė operacija į apskaitą įtraukiama kaip gautini nario mokesčiai, o sumokėjus nario mokestį apskaitoje 
rodomi gauti nario mokesčiai. Nario mokesčiai gauti iš fizinių asmenų registruojami sumokėjus nario mokestį. 
Nario mokesčiai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis.  

Kito finansavimo sumos pripažįstamos panaudotomis tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta 
kompensuotomis.  

 
 
 



1. 2020-12-31 ilgalaikis materialusis turtas  

1.1. 2020-12-31 ilgalaikio materialiojo turto būklė  
(Eur)

Rodikliai Žemė
Pastatai 

ir statiniai
Mašinos ir 
įrengimai

Transporto 
priemonės

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai

Investicinis 
turtas

Sumokėti 
avansai ir 
nebaigti 
vykdyti 

projektai

Iš viso

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 0 0 0 111 0 0 111

a) Įsigijimo savikaina

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 400 400
Finansinių metų pokyčiai: 0
- turto įsigijimas 0
- perleistas ir nurašytas turtas (-) 0
- IT įsigijimo vertės atstatymas 0

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 0

Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 400 0 0 400
b) Perkainojimas

Praėjusių finansinių metų pabaigoje

Finansinių metų pokyčiai:

- vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)

- atstatantys įrašai (-)

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
turto (-)

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 0 0
c) Nusidėvėjimas

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 289 289
Finansinių metų pokyčiai:

- finansinių metų nusidėvėjimas 111 111
- atstatantys įrašai (-)

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
turto nusidėvėjimas (-)

0

- IT nusidėvėjimo atstatymas   

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)   

Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 400 0 400
d) Vertės sumažėjimas

Praėjusių finansinių metų pabaigoje

Finansinių metų pokyčiai:

- finansinių metų vertės sumažėjimas

- atstatantys įrašai (-)

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
turto (-)

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 0 0
e) Likutinė vertė finansinių metų 
pabaigoje
(a) + (b) - (c) - (d)

0 0 0 0 0 0

Lietuvos Sportingo Federacija
(įmonės pavadinimas)

300105716, Žolyno g. 33, Vilnius,
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

*Informacija apie įsigytą, nudėvėtą, nurašytą, išnuomotą ir/ar išsinuomotą bei įkeistą ilgalaikį materialųjį turtą pateikiama toliau -
žr. atitinkamas lenteles.



Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina (Eur)

0

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai:

Iš viso:

0

0

Kitas materialusis turtas (išsinuomoto turto
rekonstrukcijos išlaidos)                 

03-06

1.3. 2020-12-31 veikloje naudojamas pilnai nudėvėtas (iki likvidacinės vertės) ilgalaikis 
materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas

Iš viso:

0

Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas
Transporto priemonės

Įsigijimo savikaina (Eur)

Transporto priemonių
0

1.5. 2020 m. Įstaigos  nurašytas  bei perleistas ilgalaikis materialusis turtas

0

Mašinos ir įrengimai 0

Ilgalaikio materialiojo turto grupės

Pastatai ir statiniai

Naudingo tarnavimo laikas (metais)

6-10

0

Transporto priemonės 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai:

0

Iš viso:

Įsigijimo savikaina (Eur)

1.4. 2020 m. įsigytas ilgalaikis materialusis turtas

       (pagal nuomos laikotarpį arba 5 m.)

8-15

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

1.2. 2020- 12-31 ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai

Transporto priemonės

0
Mašinos ir įrengimai 0

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai:



2. 2020-12-31 per vienus metus gautinos sumos
(Eur)

Finansiniai 
metai

Praėję finansiniai 
metai

2.1. Pirkėjų įsiskolinimas, iš jų: 1 045 617
2.1.1. Pirkėjų įsiskolinimas 1 045 617
2.1.2. Įmonių grupės įmonių skolos
2.1.3. Asocijuotų įmonių skolos
2.1.4. Kitos pirkėjų skolos 

2.2. Kitos gautinos sumos: 0 0

2.2.1. Gautinos finansavimo sumos

2.2.2. Gautini nario mokesčiai

2.2.3. Gautini bendrijų tiksliniai įnašai
2.2.4. Kitos gautinos finansavimo sumos
2.3. Visos kitos gautinos sumos: 0 0

2.3.1. Gautinas pridėtinės vertės mokestis

2.3.2. Atskaitingų asmenų įsipareigojimai

2.3.3. Kitos biudžeto skolos įstaigai 
Iš viso 1 045 617

Lietuvos Sportingo Federacija
(įmonės pavadinimas)

300105716, Žolyno g. 33, Vilnius,
(staigos kodas, adresas, kiti duomenys)

Per vienus metus gautinos sumos
Suma



3. 2020-12-31 Kitas trumpalaikis turtas

3.1 2020-12-31 pinigai ir pinigų ekvivalentai

(Eur)

Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

3. Pinigai banke 1 739 1 468
3.1. Pinigai banko sąskaitose, iš jų:
  3.1.1. Pinigai Eur 1 739 1 468
  3.1.2. Pinigai USD
3.2. Pinigai kasoje 0 0
3.2.1. Pinigai kasoje Eur 0 0
Iš viso 1 739 1 468

Rodikliai
Suma

Lietuvos Sportingo Federacija
(įmonės pavadinimas)

300105716, Žolyno g. 33, Vilnius,
(įstaigos kodas, adresas, kiti duomenys)

Detalizuoti pagal tai, jei tokio turto turite.



4. Finansavimo sumos

(Eur)

Gautas finansavimas pagal rūšis
Laikotarpio 

pradžioje 2020-01-
01

Gauta per 
laikotarpį

Panaudota per 
laikotarpį

Grąžinimai, 
koregavimai 

(+/-)

Finansavimo sumų 
likutis laikotarpio 

pabaigoje 
2020-12-31

1. Tikslinio finansavimo sumos, iš jų: 0  0  0  0  0  

1.1. Finansavimo sumos iš valstybės 
biudžeto
1.2. Finansavimo sumos iš savivaldybių 
biudžetų
1.3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių

2. Parama 0  3 000  3 000  0  0  

2.1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 
parama

0  3 000  3 000  

2.2. Užsienio juridinių asmenų parama

2.3. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų 
parama

2.4. Užsienio fizinių asmenų parama

2.5. Paramai skirta gyventojų pajamų 
mokesčio dalis

2.6. Anonimiškai gauta parama
3. Nario mokesčiai 1 949  8 735  8 244  0  2 440  
4. Bendrijų narių lėšos, iš jų: 0  0  0  0  0  

4.1. Kaupiamosios lėšos 0  0  0  

4.2. Kitos tikslinės įmokos

5. Kitos finansavimo sumos 0  0  0  0  0  

IŠ VISO: 1 949  11 735  11 244  0  2 440  

Lietuvos Sportingo Federacija
(įmonės pavadinimas)

300105716, Žolyno g. 33, Vilnius
(įstaigos kodas, adresas, kiti duomenys)



                                       

(Eur)

1. Finansinės skolos:                         -                                 -                            -                               -      

1.1. Finansinės nuomos (lizingo) ir panašūs įsipareigojimai

1.2. Įsipareigojimai kredito įstaigoms

1.3. Kitos finansinės skolos, iš jų:                         -                                 -                            -                               -      

1.3.1. Paskolos gautos iš dalininkų ir susijusių asmenų

1.3.2. Kitos finansinės skolos

2. Kiti įsipareigojimai

3. Finansinės skolos:                         -                            -      

3.1. Įsipareigojimai kredito įstaigoms                          -      

3.2. Kitos skolos

4. Gauti avansai iš pirkėjų, iš jų:                         -                                 -                            -                               -      

4.1. Gauti avansai iš susijusių įmonių
4.2. Gauti avansai iš kitų juridinių ir fizinių asmenų

5.
Skolos prekių tiekėjams, rangovams, paslaugų teikėjams, 
iš jų:

                     350                        252                             -      

5.1. Skolos susijusioms įmonėms
5.2. Skolos kitiems tiekėjams                      350                        252    

6. Atidėjiniai
7. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos                         -                                 -                            -                               -      

8. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
9. Asocijuotoms įmonėms mokėtinos sumos
10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, iš jų:                         -                                 -                            -                               -      

10.1. Mokėtinas darbo užmokestis 

10.2. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis

10.3. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos

10.5. Sukauptos atostoginių sumos

11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, iš jų:                         -                                 -                            -                               -      

11.1. Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis

11.2. Pelno mokesčio įsipareigojimai

11.3. Kiti mokėtini mokesčiai (detalizuoti)

11.4. Skolos atskaitingiems asmenims

11.5. Kitos mokėtinos sumos

12. Sukauptos sąnaudos                         -                                 -                            -                               -      

12.1. 20XX audito sąnaudos

12.2. Kitos sukauptos sąnaudos 

13. Ateinančių laikotarpių pajamos

IŠ VISO                      350                               -                          252                             -      

Per vienus 
finansinius metus

Po vienų metų, bet 
ne vėliau kaip per 
penkerius metus

Finansiniai metai

Per vienus 
finansinius metus

Mokėtinos sumos pagal rūšis

5. Įsipareigojimų būklė

Po vienų metų, bet 
ne vėliau kaip per 
penkerius metus

Mokėtinos skolos ar  jų dalys

Praėję finansiniai metai

Eil. Nr.

Lietuvos Sportingo Federacija
(įmonės pavadinimas)

300105716, Žolyno g. 33, Vilnius
(įstaigos kodas, adresas, kiti duomenys)



6. Pajamos
(Eur)

Veiklos pajamų rūšis Finansiniai metai
Praėję finansiniai 

metai

6.1. Pajamos iš ūkinės veiklos, iš jų: 19 415                  26 408                  
6.1.1. Pajamos už suteiktas paslaugas 19 415                   26 408                   
6.1.2. Pajamos už parduotas prekes
6.1.3. Nuolaidos, grąžintos sumos (-)

6.2. Finansavimo pajamos 11 244                  9 171                    

6.2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos -                          439                        

6.2.2. Finansavimo sumų iš savivaldybių biudžetų panaudojimo 
pajamos (jei reikia, detalizuoti pagal rūšis)

6.2.3.  Kitos tikslinio finansavimo pajamos (nurodomos kitos tikslinio 
finansavimo pajamos, gautos iš kitų šaltinių) 3 000                     

6.2.4.  Kitos finansavimo pajamos (nurodomos kitos netikslinio  
finansavimo pajamos) detalizuotos pagal jų rūšis bei reikšmingumą. 8 244                     8 732                     
6.2.4.1 Narių mokesčiai 8 244                     8 732                     

6.3. Kitos pajamos -                         -                         
6.2.1. Materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo pelnas
6.2.2. Turto nuomos pajamos
6.2.3. Vertybinių popierių vertės padidėjimo sumos ir perleidimo pelnas
6.2.4. Palūkanų pajamos
6.2.5. Baudų ir delspinigių pajamos
6.2.6. Pajamos dėl valiutų santykio pokyčio

Iš viso: 30 659               35 579               

Lietuvos Sportingo Federacija
(įmonės pavadinimas)

300105716, Žolyno g. 33, Vilnius
(įstaigos kodas, adresas, kiti duomenys)



7. 2020-12-31 sąnaudos

(Eur)

Sąnaudų rūšis Finansiniai metai
Praėję finansiniai 

metai
1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina ir kitos pardavimo
sąnaudos 26 383                  31 271               
1.1. Suteiktų paslaugų savikaina 26 383                  31 271               
1.2. Parduotų prekių savikaina
1.3. Pardavimo sąnaudos -                        -                      
1.3.1. Komisinių tretiesiems asmenims sąnaudos
1.3.2. Pardavimo paslaugų sąnaudos
1.3.3. Skelbimų ir reklamos sąnaudos
1.3.4. Kitos pardavimo sąnaudos
1.3.5. <…>
2. Veiklos sąnaudos 4 276                    4 308                 
2.1. Bendrosios ir administracinės 4 276                    4 308                  
2.1.1. Darbuotojų išlaikymo sąnaudos
2.1.2. Socialinio draudimo sąnaudos

2.1.3. Komandiruočių sąnaudos
2.1.4. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto 
amortizacijos sąnaudos 111                       133                     
2.1.5. Nuomos sąnaudos
2.1.6. Remonto ir eksploatacijos sąnaudos
2.1.7. Draudimo sąnaudos
2.1.8. Transporto sąnaudos
2.1.9. Ryšių ir komunalinių paslaugų sąnaudos
2.1.10. Sunaudotų atsargų ir turto nurašymo sąnaudos
2.1.11. Audito paslaugų sąnaudos
2.1.12. Kitų paslaugų sąnaudos 1 806                    1 400                  
2.1.13. Kitos veiklos sąnaudos 

2.1.14. Inventorius, prizai 2 359                    2 775                  
2.2. Suteikta parama ir labdara -                        -                      
2.2.1. Pinigais suteikta labdara ir parama -                        -                      
2.2.1.1. Labdara ir parama fiziniams asmenims 
2.2.1.2. Labdara ir parama Lietuvos juridiniams asmenims
2.2.1.3. Labdara ir parama užsienio šalių juridiniams asmenims
2.2.2. Nepiniginiu turtu suteikta labdara ir parama -                        -                      
2.2.2.1. Labdara ir parama fiziniams asmenims 
2.2.2.2. Labdara ir parama Lietuvos juridiniams asmenims
2.2.2.3. Labdara ir parama užsienio šalių juridiniams asmenims
2.2.3. Paslaugomis suteikta labdara ir parama -                        -                      
2.2.3.1. Labdara ir parama fiziniams asmenims 
2.2.3.2. Labdara ir parama Lietuvos juridiniams asmenims
2.2.3.3. Labdara ir parama užsienio šalių juridiniams asmenims

3. Kitos sąnaudos -                        -                      

3.1. Materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo nuostoliai
3.2. Vertybinių popierių vertės sumažėjimo suma ir perleidimo nuostoliai 
3.3. Palūkanų sąnaudos
3.4.Baudų ir delspinigių sąnaudos
3.5. Sąnaudos dėl valiutų santykio pokyčio 
3.6.Kitos sąnaudos

Iš viso: 30 659               35 579             

Lietuvos Sportingo Federacija
(įmonės pavadinimas)

300105716, Žolyno g. 33, Vilnius
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)


