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LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJA 

Įm.kodas 191589075, 

Žemaitės g.6,  Vilnius 

Tel.: (8-5) 2151311 

 

 

PATVIRTINTA 

2017  m.             d. 

protokolo Nr.  

 

 

METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2016  m. gruodžio 31 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Įregistravimo data 

Lietuvos orientavimosi sporto federacija (toliau -LOSF) įregistruota 1997 01 20 d. 

Teisingumo ministro įsakymu Nr. 25- V 

 

2. Finansiniai metai 

Federacijos finansiniai metai prasideda sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

 

3. Federacijos veikla 

LOSF - savarankiška Lietuvos Respublikos ne pelno visuomeninė sporto organizacija, 

vienijanti registruotas asociacijas bei kitas organizacijas, klubus, asmenis, užsiiminėjančius 

orientavimosi sportu.  

 

4. Darbuotojų skaičius 

Darbuotojų skaičius 2016 metus – 3 

. 

 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė 

LOSF, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi 

bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatyme. Taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais jos veiklą, pelno 

nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pavyzdiniu sąskaitų planu ir 

rekomenduojamais jo paaiškinimais bei kitais teisės akais, susijusiais su buhalterinės 

apskaitos tvarkymu.  

 

2. Federacijos apskaitos politika: 

2.1. Ilgalaikis materialus turtas 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį federacija valdo ir kontroliuoja, iš 

kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau 
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nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir 

kurio vertė didesnė už įmonėje nustatytą minimalią tos grupės turto vertę.  

Ilgalaikiu turtu laikomas turtas, kurio vertė yra didesnė nei 145Eur. Ilgalaikis 

materialus turtas įkainojamas įsigijimo savikaina, o balanse parodomas  - įsigijimo savikaina, 

atėmus sukauptą nusidėvėjimą. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. 

Likvidacinė vertė 0.29Eur. 

 

2.2. Nematerialus turtas 

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis 

materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir 

netiesioginės ekonominės naudos.  

Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei pagrįstai tikimasi iš to turto gauti 

ekonominės naudos ateityje; turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai 

įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba 

apriboti teisę juo naudotis kitiems.  

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 

nustatoma 0.29 Eur.  

 

2.3. Atsargos 

Atsargos, tai įmonės įsigytas trumpalaikis turtas, kurį įmonė sunaudoja pajamoms 

uždirbti per vienerius metus.  

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant 

finansinę atskaitomybę – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo 

verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Jeigu grynoji galimo realizavimo vertė yra 

mažesnė už įsigijimo (pasigaminimo) savikainą, atsargos nukainojamos iki jų grynosios 

galimo realizavimo vertės, o skirtumas nurašomas į ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudas. 

Atsargos sunaudojimas registruojamas nuolat, tuo laikotarpiu kada yra sunaudojamos, 

taikant FIFO būdą.  

 

2.4. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. 

Pajamos LOSF pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. t.y. apskaitoje 

registruojamos tada. kai jos uždirbamos. neatsižvelgiant į pinigų gavimą.  

Sąnaudos LOSF pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką.  

 

2.5. Gautinos sumos  

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos LOSF balanse parodomos tikrąja verte, t.y. 

atėmus įvertintas abejotinas sumas.  

Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

 

2.6. Finansavimo apskaita. 

LOSF finansavimo būdai yra:  

1. Dotacijos 

2. Tiksliniai įnašai  

3. Nario mokesčiai,  
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4. Kitas finansavimas (parama).  

 

2.7. Įsipareigojimai 

Įsipareigojimai pripažįstami LOSF apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė 

įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Jie gali atsirasti dėl sutarčių sąlygų, arba kaip 

įstatymų nustatyti reikalavimai. 

 

 

III. PASTABOS 

 

1. Ilgalaikis nematerialus ir  materialus turtas 

Federacija 2016 m. ilgalaikio materialaus turto neįsigijo. Ilgalaikio nematerialaus turto 

nenaudoja.  

 

2. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 

Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje – 3671Eur 

 

3. Per vienerius metus gautinos sumos 

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 255€. 

Pirkėjų pavadinimas Visa skola, € 

OY Patrol 200 

Kitos gautinos sumos 55 

Viso: 255 

 

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Metų pabaigoje federacija banko sąskaitose ir kasoje turėjo 17167€. 

 

5. Pajamos 

Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytą pajamų sumą 5660€ sudaro pajamos iš 

žemėlapių pardavimo, mokesčio už varžybų dalyvius ir starto mokesčiai. 

 

6. Išlaidos 

 Veiklos rezultatų  ataskaitos straipsnyje Kitos sąnaudos didžiausias dalis sudarė 

Orientavimosi sporto bėgte, orientavimosi sporto slidėmis ir orientavimosi sporto kalnu 

dviračiais rinktinių pasirengimui ir dalyvavimui IOF varžybose išlaidos. 

 7. Dotacijos ir parama 

  

 Gauta ir panaudota dotacija 2016 

Gauta Panaudota 

0 0 

 

Gauti ir panaudoti nario mokesčiai 2016 

Gauta Panaudota 

2646 3546 

 

Gauta ir panaudota parama 2016 

Gauta Panaudota 

31932 27833 
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8. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

 Mokėtinos sumos 2016m gruodžio 31 d. sudaro 437Eur. 

Per vienerius metus mokėtinos 

sumos (kreditoriai) Suma, € 

S-Sportas 360 

Euro parking collecton 77 

Viso: 437 

  

 

9. pastaba. Pobalansiniai įvykiai 

Federacijos finansinė atskaitomybė koreguojama, jei pobalansiniai įvykiai turi 

tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims. Reikšmingų 

pobalansinių įvykių iki atskaitomybės sudarymo datos nebuvo. 

 

 

Vykdantysis direktorius    Remigijus Masilionis 

 

 


