
 

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS 

2020 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

1. BENDROJI DALIS 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija įregistruota Teisingumo ministro 

1996m. gegužės 9 d. įsakymu  Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje. Buveinės adresas: 

Žemaitės g. 6, Vilnius.  

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija (toliau – Federacija) yra pelno 

nesiekiantis, savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. 

Federacija yra savarankiška visuomeninė sporto organizacija, vienijanti baidarių ir kanojų 

irklavimo organizacijas , sportininkus, baidarių ir kanojų irklavimui  nusipelniusius asmenis ir 

veikianti baidarių ir kanojų irklavimo labui Lietuvoje. Federacijos teisinė forma yra  asociacija. 

Federacija atstovauja baidarių ir kanojų irklavimą Lietuvoje ir užsienyje. 

Federacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir savo veiklą grindžia Federacijos įstatais ir 

Tarptautinės kanojų federacijos (ICF) statutu. 

Federacija prisideda vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės kūno kultūros ir sporto 

programą, plėtoja bei populiarina baidarių ir kanojų irklavimą Lietuvoje,  plėtoja tarptautinius 

ryšius, rūpinasi sportininkų, trenerių, teisėjų, sporto veteranų ir kitų sporto specialistų ar dalyvių 

teisėmis, teisėtais interesais. Federacija rengia Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo  čempionatus 

ir tarptautines varžybas, ruošia Lietuvos Respublikos rinktines ir atstovauja Lietuvos baidarių ir 

kanojų irklavimą  olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, sudaro ir užtikrina 

visiems Federacijos nariams ir dalyviams vienodas sąlygas dalyvauti varžybose, kituose 

sportiniuose renginiuose. 

2020 metais Federacija vykdė Kūno kultūros ir sporto plėtros ‚Aukšto meistriškumo 

sporto programą“.  

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 

4,   ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4. 
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2.APSKAITOS POLITIKA 

 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais ir patvirtintomis 

metodikomis: 

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu, 

- LR Finansų ministro 2004m. lapkričio 22 d. Nr.1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių juridinių 

asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos 

rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo (aktuali 

redakcija patvirtinta 2018m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.1K-443). 

- LR Kūno kultūros ir sporto įstatymu, 

- LR pelno mokesčio įstatymu, 

- LR darbo kodeksu. 

Federacijos mokestinis laikotarpis yra mokestiniai metai, jie sutampa su kalendoriniais metais. 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 

1. Finansinės būklės ataskaita, 

2. Veiklos rezultatų ataskaita, 

3. Aiškinamasis raštas. 

 

 NEMATERIALUS TURTAS 

 

Nematerialus turtas pripažįstamas ir registruojamas , kai jis atitinka turto pripažinimo ir priskyrimo 

nematerialiam turtui kriterijus. Federacijos nematerialus turtas – programinė įranga ir jos 

licencijos. 

          

 

          ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS 

 

Ilgalaikis materialus turtas Federacijos apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas, kai jis atitinka 

turto pripažinimo ir priskyrimo ilgalaikiam turtui kriterijus. Turto priskyrimo ilgalaikiam turtui 

vertė yra nuo 500 Eurų. Ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai patvirtinamas turto įvedimo į 

eksploataciją aktas ir turtas pradedamas eksploatuoti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 

nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo arba perleidimo. Neatlygintinai 

gautas ilgalaikis turtas registruojamas Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo tvarkos 

aprašo nuostatas nustatyta verte, kuri laikoma šio turto įsigijimo savikaina. 

 

          ATSARGOS 

 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo 

savikaina, o sudarant finansinių ataskaitų rinkinį įsigijimo savikaina arba grynąja galimo 

realizavimo verte atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Apskaičiuojant veikloje sunaudotų ar 

parduotų atsargų savikainą taikomas FIFO metodas. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas 

registruojamas taikant nuolatinį atsargų apskaitos būdą. 
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VALIUTINIŲ OPERACIJŲ APSKAITA 

 

Valiutinė operacija registruojama apskaitoje eurais pagal ūkinės operacijos atlikimo dienos 

valiutos santykį. Valiutos santykis- apskaitoje taikomas euro ir užsienio valiutos santykis, 

nustatytas Buhalterinės apskaitos įstatymu. 

 

        

 ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Įsipareigojimai pripažįstami Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos apskaitoje ir 

atvaizduojami balanse, kai federacija įgyja prievoles, kurios turi būti įvykdytos sumokant pinigus 

ar atsiskaitant kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai apima skolas darbuotojams, neapmokėtos 

sąskaitas tiekėjams, rangovams, valstybės institucijoms ir kitiems fiziniams ar juridiniams 

asmenims. Priklausomai nuo įsipareigojimų rūšies ir įvykdymo trukmės, įsipareigojimai 

grupuojami skirtinguose buhalterinėse sąskaitose jų atsiradimo metu arba tuoj po jų atsiradimo. 

Pirmą kartą pripažindama įsipareigojimą federacija jį įvertina įsigijimo savikaina, kuri lygi gauto 

turto ar paslaugų įsigijimo savikainai. 

 

           PAJAMOS 

 

Prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo pajamos pripažįstamos ir Federacijos apskaitoje 

registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos, kai prekės parduotos ar paslaugos suteiktos, 

o pajamų sumą galima patikimai įvertinti. 

Pardavus naudotą ilgalaikį turtą, Federacijos apskaitoje registruojamas sandorio rezultatas, kuris 

apskaičiuojamas iš gautų pajamų atėmus turto balansinę vertę. Pardavus naudotą ūkinį inventorių, 

kurio įsigijimo savikaina jau buvo pripažinta sąnaudomis, visa gauta ar gautina suma pripažįstama 

pajamomis. 

Lietuvos baidarių ir kanojų federacijoje pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, 

t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 

 

        SĄNAUDOS 

 

Federacijos apskaitoje išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai jos atitinka sąnaudų sąvoką ir 

galima patikimai nustatyti jų sumą. Vadovaujantis kaupimo principu, sąnaudos apskaitoje 

registruojamos, kai jos padaromos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo momentą. Sąnaudomis 

pripažįstama tik ta sunaudoto turto ar padidėjusių įsipareigojimų dalis, kuri tenka per ataskaitinį 

laikotarpį uždirbtoms pajamoms. 

Suteiktų paslaugų ar parduotų prekių savikaina pripažįstama ir apskaitoje registruojama tą patį 

ataskaitinį laikotarpį, kada buvo parduotos prekės ir pripažintos suteiktų paslaugų pajamos. 

Parduotų prekių savikaina nustatoma taikant nuolat atsargų sunaudojimo būdą ir FIFO metodą. 

Federacijos sąnaudas sudaro: 

1. Veiklos sąnaudos- jos rodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudas, susijusias su 

Federacijos veikla. 

2. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. 

3. Sporto renginių Lietuvoje organizavimo sąnaudos. 

4. Rinktinių dalyvavimo tarptautiniuose sporto renginiuose sąnaudos. 

5. Rinktinių aprūpinimo sportiniu inventoriumi ir sportine apranga sąnaudos. 

6. Rinktinių pasirengimo tarptautiniams sporto renginiams sąnaudos. 
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FINANSAVIMAS 

 

Gautas tikslinis finansavimas, kitas finansavimas, dotacijos apskaitoje registruojamas gavimo 

momentu. Tikslinis finansavimas, kitas finansavimas pajamomis nepripažįstamas, o parodomas 

kaip sąnaudų kompensavimas tą laikotarpį, kai patiriamos su programų vykdymu susijusios 

sąnaudos. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai 

panaudoja ar panaudojamos- padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti skirtos finansavimo 

sumos. Jei padaromos sąnaudos, kurios pagal pasirašytą sutartį bus apmokamos iš tikslinio 

finansavimo sumų, tačiau finansavimo sumos dar negautos, turi būti vertinama tokių finansavimo 

sumų gavimo tikimybė. Jei gavimo tikimybė yra didelė ir pagrįsta dokumentais- padarytų sąnaudų 

suma pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos finansavimo pajamos ir gautinos finansavimo 

sumos. Jei tikimybė yra nepagrįsta rašytinėmis sutartimis- registruojamos sąnaudos, tačiau 

finansavimo pajamomis nepripažįstamos ir gautinos finansavimo sumos neregistruojamos. 

Neatlygintinai gautos paslaugos, turto panauda pagal panaudos sutartis, savanorių darbas- 

nelaikomi veikla, susijusia su finansavimo sumų gavimu ir informacija apie tai, esant poreikiui, 

atskleidžiama aiškinamajame rašte: 

 

Federacijos apskaitos politika keičiama, kai keičiasi Taisyklių nuostatos arba siekiant teisingiau 

atskleisti federacijos finansinę būklę ir veiklos rezultatus. 

 

 

 

3.AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

  

    3.1.Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Likutinė 

vertė 

2020.01.01 

Įsigyta per 

2020 metus Nusidėvėjimas 

Likutinė 

vertė 

2020.12.31 

1. Įranga, prietaisai, įrankiai 

ir įrenginiai- fotofinišo 

įranga, baidarių svėrimo 

sistema, treniruokliai, 

valtys, baidarės 

26598 15276 9329 32545 

2 Kitas materialus turtas-

kompiuteriai, 

V/kamera 

1589 3699 1868 3420 

Iš viso 28187 18975 11197 35965 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai: 

Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 5 metai 

Kitas materialus turtas – 3 metai. 
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   3.2.Finansavimo sumos 

    

   2019m. gruodžio 31 d. „BALANSAS“ straipsnyje „Kitas finansavimas“ gauto ir nepanaudoto 

finansavimo suma 201115 Eur, dotacijos ilgalaikio turto įsigijimui 28187 Eur, viso 229302 Eur. 

 

   2020m. gruodžio 31 d. „BALANSAS“ straipsnyje „Kitas finansavimas“ gauto ir nepanaudoto 

finansavimo suma 279233 Eur, dotacijos ilgalaikio turto įsigijimui 35965 Eur, viso 315198 Eur. 

      

       3.3.Trumpalaikiai įsipareigojimai 

         

Eil. Nr. Pavadinimas Suma. Eur 

1. Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas  119 

2. 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai(atostoginių 

kaupiniai) 
17030 

Iš viso 17149 

 

 

3.4. Finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto gavimas ir panaudojimas 

          

Eil. Nr. Pavadinimas Suma Eur 

1. „Aukšto meistriškumo sporto programa“ 395334 

Iš viso 395334 

         

 Pagal 7 priedą „Tikslinio finansavimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ Finansavimo 

suma iš Valstybės biudžeto 395334 Eurai buvo panaudota vykdyti ‚Aukšto meistriškumo sporto 

programą‘ 

 

            3.5.Kito finansavimo gavimas per ataskaitinį laikotarpį 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Suma Eur 

1. LTOK finansavimas federacijos veiklai 35000 

2. 

LTOK programa „Tokijas 2020‘ (OR mokomasis 

sportinis darbas, olimpinė pamaina, medicininis-mokslinis 

aptarnavimas) 

312072 

3. LTOK(už Rio de Žaneiro žaidynių medalius)  20000 

Iš viso 367072 
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     3.6.Paramos gavimas per ataskaitinį laikotarpį 

             

Eil. Nr. Pavadinimas Suma 

1. 
Valstybinė mokesčių inspekcija (pagal LR labdaros 

ir paramos įstatymą) 
81,44 

Iš viso 81,44 

               

              3.7 Kita 

        

Eil. Nr. Pavadinimas Suma,Eur 

1. Nario mokestis 3830 

2. Dalyvio mokestis 1006 

3. Programa ERASMUS+ 3726 

                                                                   Iš viso  8562 

 

  

         

3.8.Veiklos sąnaudos 

Per 2020 metus apskaityta veiklos sąnaudų už  496891 Eur. Tai sudaro maistpinigiai, 

dienpinigiai  ir maitinimo paslaugos, akreditacijos ir nakvynės išlaidos, kelionės bilietai ir 

degalai, bazių ir patalpų nuoma, automobilių, valčių ir sporto įrangos nuoma, kineziterapeutų, 

masažuotojų, psichologų, treniravimo ir vadybininkų atlyginamos paslaugos, informacinė sklaida 

ir kompiuterinis varžybų aptarnavimas, apdovanojimai ir spaudos darbai. „Aukšto  meistriškumo 

sporto programos“ administravimo išlaidos: darbo užmokestis, komunalinės ir ryšių  paslaugos, 

kanceliarinės ir biuro administravimo išlaidos. 

 

 

3.9.Kitos sąnaudos 

Per 2020 metus apskaityta  188262  Eur kitų sąnaudų.  Tai  LTOK tikslinės subsidijos: 

Programa Tokijas 2020-OR mokomasis sportinis darbas, MSD olimpinė  pamaina, medicininis 

mokslinis aptarnavimas, lėšos spec. sportiniam inventoriui, TOK OS programa –Olimpinės 

stipendijos sportininkams    
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PRIEDAI: 

1.Per ataskaitinį laikotarpį gauta parama (4 priedas pagal Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 

buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles). 

2.Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos panaudojimą ,per ataskaitinį laikotarpį (5 priedas 

pagal Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų 

sudarymo ir pateikimo taisykles) 

3.Per ataskaitinį laikotarpį suteikta labdara ir parama (6 priedas pagal Pelno nesiekiančių 

juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles) 

4.Tikslinio finansavimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (7 priedas pagal Pelno 

nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir 

pateikimo taisykles) 

 

2021m. spalio 2 d.     

 

 

 

 

    Generalinis sekretorius       Romualdas Petrukanecas 

 

 

   Buhalterė        Daiva Zarembaitė      

 

       

 


