
 
 

Lietuvos sportingo federacijos 2020 m. veiklos ataskaita 
 
 
 

2021 m. vasario 5d. 
Vilnius 

 
 
 
 
Lietuvos sportingo federacija (toliau – LSF) vykdo ir plėtoja savo veiklą vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, kitais įstatymais ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, LSF įstatais ir tarptautinės organizacijos FITASC 
sporto kodeksu. 
 
LSF 2020 m. turėjo 115 fizinius ir 11 juridinius narius, 8 tarptautinės kategorijos tesėjus, 16 
nacionalinės kategorijos ir 20 regioninės kategorijos teisėjų.  
 
Pagrindiniai 2020 m. LSF tikslai – sportinio masiškumo ir aukšto meistriškumo siekimas, bei 
federacijos atstovaujamų sporto šakų – Compak sporting, Sporting ir English sporting 
populiarinimas Lietuvoje. LSF veikla buvo vykdoma ir vystoma šaudyklose: Kaune, 
Marijampolėje, Molėtuose, Šakiuose, Panevėžyje, Šiauliuose, Varėnoje, Vilniuje.Visus metus 
šaudyklose buvo tobulinama šaudymo į skriejančius taikinius įranga, įsigyti nauji taikinių 
mėtymo aparatai ir elektronikos priemonės, sukurtos naujos darbo vietos, suteikta daug 
konsultacijų ir mokymų pradedantiems šaudymo į skriejančius taikinius veiklą bei jau ją 
plėtojantiems ar norintiems patobulinti. Norėdama  palaikyti aukštą varžybų pravedimo kokybę, 
LSF daug dėmesio skiria teisėjų mokymams.  
 
2020 m. buvo pravestas teisėjų seminaras, kuriame dalyvavo 27 žmonės, iš kurių 7 gavo 
nacionalinio teisėjo kvalifikaciją ir 9 regioninio teisėjo kvalifikaciją. 
 
2020 m . LSF valdyba atliko seniai planuotus pakeitimus: 
 

1) parengta nauja įstatųr edakcija ir 2020-09-26 įregistruota valstybės įmonės Registrų 
centro  Juridinių asmenų registre; 

2) pakeistas LSF pavadinimas; 
3) pakeistas LSF logotipas ir atnaujintas federacijos įvaizdis; 
4) sukurta ir pradėta taikyti šaulių reitingavimo sistema. 

 
2020 m. LSF, kaip ir planavo, organizavo ir pravedė: 
 

1) tris Lietuvos taurės etapus pagal Compak sporting taisykles (varžybose dalyvavo 218 
sportininkų); 

2)  vieną Lietuvos čempionatą pagal Compak sporting taisykles (varžybose dalyvavo 66 
sportininkai); 

3)  Lietuvos sporting čempionatą pagal FITASC sporting taisykles (dėl COVID-19 
pandemijos čempionato data buvo perkelta ir varžybos pravestos kartu su Viesakų taurės 
varžybomis – dalyvavo 125 sportininkai); 

4) LSF, siekdama sportinio masiškumo, 2020 m. organizavo 7 etapus ir 1 finalinį etapą 
,,Medžiotojų lygos“ varžybų pagal supaprastintas Compak sporting taisykles (bendrai 
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varžybose dalyvavo 513 dalyvių). Šių varžybų tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas 
ateiti į mūsų sportą naujiems šauliams ir į mūsų veiklą įsijungti naujoms šaudykloms.  

 
Visos aukščiau paminėtos varžybos sulaukė didelio susidomėjimo ir gausaus dalyvių skaičiaus. 
 
Tenka apgailestauti, kad 2020 m. kovo 14 d. LR Vyriausybė, atsižvelgdama į epideminę 
COVID-19 (koronavirusinė infekcija) situaciją, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė 
karantiną, įsigaliojusį 2020 m. kovo 16 d.. Dėl šios priežastie teko atšaukti pasaulio taurės etapo 
Grand Prix Lithuania 2020 varžybas. 
 
Dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos tarptautinė  sporto federacija FITASC atšaukė 
suplanuotus pasaulio ir Europos čempionatus bei pasaulio taurės etapus. 
 
 
Nežiūrint to, kad daug tarptautinių varžybų buvo atšaukta, LSF šauliai naudojosi kiekviena 
galimybe sudalyvauti kaimyninių šalių nacionaliniuose čempionatuose ar taurės etapuose ir ten 
demonstruoti aukštus sportinius rezultatus: 
 

1) Suomijos čempionatas SP – dalyvavo 2 šauliai iš Lietuvos, užimta 1 vieta; 
2) Vokietijos čempionatas SP – dalyvavo 1 šaulys iš Lietuvos, užimta 1 vieta; 
3) Lenkijos taurės etapas CSP – užimta 1 vieta ir pasiektas Lenkijos rekordas; 
4) Latvijos taurės I etapas CSP – dalyvavo 25 šauliai iš Lietuvos, užimtos 3 ir 4 (96 

dalyviai) vietos; 
5)  Latvijos taurės II etapas CSP – dalyvavo 17 šaulių iš Lietuvos, užimta 3 vieta (74 

dalyviai); 
6)  Latvijos III etapas CSP – dalyvavo 18 šaulių iš Lietuvos, užimta 4 vieta (73 dalyviai).   

 
 
Norisi pasidžiaugti, kad ir sunkiomis pandemijos sąlygomis, LSF 2020 m. sugebėjo įgyvendinti 
didžiąją dalį savo planų, vystant federacijos plėtrą Lietuvos Respublikoje, gerinant varžybų 
kokybę, pritraukiant daugiau naujų šaulių ir šaudyklų į LSF veiklą. Pastebima, kad padaugėjus 
šaudyklų skaičiui ir atsiradus galimybėms treniruotis skirtingose šaudyklose, sparčiai pradėjo 
gerėti šaulių rezultatai. Tai teikia vilties, kad artimiausiu laiku LSF šauliai turės galimybę 
demonstruoti dar geresnius rezultatus pasaulio ir Europos čempionatuose bei kitose  
tarptautinėse varžybose. Taip pat norisi pasidžiaugti mūsų jaunaisiais šauliais, kurių skaičius 
kasmet auga ir, žinoma, džiugina gausėjančios moterų grupės šaulių gretos. 
 
Taigi, tiek LSF, tiek LSF nariai, LSF šauliai, tiek LSF valdymo organai (ypatingai Valdyba) 
2020 metais veikė labai aktyviai ir padarė labai daug darbų plėtojant LSF veiklą. LSF dėka 
susidomėjimas šaudymo į skriejančius taikinius sportu pastoviai auga. 
 
 
 
 
 
 
Lietuvos sportingo federacijos prezidentas                                             Giedrius Malakauskas 
 
 
 



PATVIRTINTA

2021 m._____________d.

protokolo Nr.________

(sudarymo data)

2020-01-01 - 2020-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)  finansinės ataskaitos valiuta ir jos tikslumo lygis)

A. -                       111                      
I. 
II. 1 111                             
III.
IV.
B. 2790                           2085                           
I. 6                                  
II. 2 1045                           617                             
III. 
IV. 3 1739                           1468                           

2790                           2196                           

C. -                              
I.
II.
III.
IV.
D. 4 2440                     1944                    

E. 350                             252                             

I.
II. 5 350                             252                             

2790                           2196                           

Giedrius Malakauskas

TURTAS
Pastabų 

Nr.
 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
MATERIALUSIS TURTAS
FINANSINIS TURTAS
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
TURTAS, IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS
DALININKŲ KAPITALAS

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS 
IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Prezidentas
___________

(subjekto įstatuose nurodyto valdymo 
organo nario pareigų pavadinimas)

(parašas)

REZERVAI 
NELIEČIAMASIS KAPITALAS 
SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS
FINANSAVIMO SUMOS

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Eurais

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

___2021-04-30_____ Nr. _____

(vardas, pavardė)

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Lietuvos Sportingo Federacija
(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Įmonės kodas 300105716, Žolyno g. 33, Vilnius, 
Duomenys yra kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre 

((buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)



PATVIRTINTA
2021 m._____________d.

protokolo Nr.________

2020-01-01 - 2020-12-31
(ataskaitinis laikotarpis)  finansinės ataskaitos valiuta ir jos tikslumo lygis)

I. 6 30659                      35579                      
1. 19415                              26408                             
2. 11244                              9171                               
3.

II. 7 30658                              35579                             

1.
26382                              31271                             

2. 4276                                4308                               
3.

III.
-                                  

IV.

V. -                                  

Giedrius Malakauskas

Lietuvos Sportingo Federacija

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Įmonės kodas 300105716, Žolyno g. 33, Vilnius, 
Duomenys yra kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre 

((buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

FINANSAVIMO PAJAMOS

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

(sudarymo data)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
Pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis 

____2021-04-30______ Nr. _____

SĄNAUDOS

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA 
IR KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS

Eurais

 Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Prezidentas

KITOS SĄNAUDOS

TURTAS
Pastabų 

Nr.
 Ataskaitinis laikotarpis 

PAJAMOS

PARDAVIMO PAJAMOS

KITOS PAJAMOS

(subjekto įstatuose nurodyto valdymo 
organo nario pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas, pavardė)

VEIKLOS SĄNAUDOS

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ

PELNO MOKESTIS



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)


