LIETUVOS SVARSČIŲ KILNOJIMO FEDERACIJA
Įmonės kodas 191957787
V. Kudirkos g. 24, Kaišiadorys
METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m. gruodžio 31 d.
I. BENDROJI DALIS
1. Įregistravimo data
Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija (toliau -LSKF) įregistruota 1998-06-12 ir yra pelno
nesiekianti ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus. Paramos gavimo statusas nuo 2008.05.22
2. Finansiniai metai
LSKF finansiniai metai prasideda sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Federacijos veikla
Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija (toliau – „asociacija“) yra pelno nesiekiantis
ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo,
kurio teisinė forma –
asociacija, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir
teisinį savarankiškumą, savo
veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos
Civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos
asociacijų
įstatymu,
Lietuvos
Respublikos sporto įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės
nutarimais ir šiais įstatais.
3.1 Asociacija savo veikloje pripažįsta Olimpinę chartiją ir vykdo jos reikalavimus.
3.2 Asociacija pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą.
3.3 Asociacija yra vienintelis juridinis asmuo atstovaujantis svarsčių kilnojimo sportą
Lietuvos Respublikoje tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, palaikančiu
santykius su Tarptautine svarsčių kilnojimo federacija (IUKL).
3.4 Asociacija yra Tarptautinės svarsčių kilnojimo federacijos narė (IUKL).
3.5 Asociacija yra fizinių ir juridinių asmenų savanoriška sąjunga,
atstovaujanti jų
ekonominiams bei juridiniams interesams, siekiant spręsti
gyventojų
problemas
socialinėje, dvasinėje, kultūrinėje, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitose srityse.
3.6 Asociacijos pavadinimas – Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija.
3.7 Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
3.8 Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
II. APSKAITOS POLITIKA
1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė
LSKF, 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 aktais, susijusiais su buhalterinės apskaitos tvarkymu.
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2. LSKF 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
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 500Eur. Ilgalaikis materialus turtas
įkainojamas įsigijimo savikaina, o balanse parodomas - įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.
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.
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 LSKF pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. t.y. apskaitoje
registruojamos tada. kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Sąnaudos LSKF 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 LSKF balanse parodomos tikrąja verte, t.y.
atėmus įvertintas abejotinas sumas.
Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

2.6. Finansavimo apskaita.
2.6.1 Asociacijos turtą sudaro asociacijos narių asociacijai perduotas turtas, taip pat
turtas, gautas pagal testamentą, dovanotas turtas, finansiniai ištekliai, kitas teisėtai
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įgytas turtas.
2.6.2 Narių stojamasis mokestis bei įnašai sudaro asociacijos kapitalą. Narių stojamųjų
įnašų bei narių mokesčių dydį ir terminus nustato ir keičia
konferencijos
narių
susirinkimas 2/3 balsų dauguma. Įnašai apskaitomi
asociacijos
finansiniuose
dokumentuose.
2.6.3 Asociacijos lėšų šaltiniai gali būti šie:
2.6.4 Narių mokesčiai.
2.6.5 Fizinių bei juridinių asmenų, labdaros ir paramos fondų dovanotos (paaukotos)
lėšos.
2.6.6 Nevalstybinių bendruomenių, tarptautinių visuomeninių bendruomenių
dovanotos (paaukotos) lėšos.
2.6.7 Valstybės ir savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai.
2.6.8 Lietuvos ir užsienio fondų tiksliniai asignavimai.
2.6.9 Kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas.
2.6.10 Skolinto kapitalo lėšos.
2.6.11 Iš asociacijos įsteigtų juridinių asmenų gaunami dividendai.
2.6.12 Kitos teisėtai įgytos lėšos.
2.6.13 Lėšoms, gaunamoms iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų bei fondų,
panaudoti turi būti sudaryta bei lėšas suteikusių institucijų patvirtinta išlaidų sąmata.
Lėšoms, gaunamoms iš kitų šaltinių, panaudojimo išlaidų
sąmata sudaroma, jei to
reikalauja lėšas suteikiantys subjektai.
2.6.14 Asociacija lėšas, gautas kaip paramą, taip pat pagal testamentą, naudoja paramos
teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai. Paramos bei pagal
testamentą gautos lėšos laikomos atskiroje asociacijos sąskaitoje.
2.7. Įsipareigojimai
Įsipareigojimai pripažįstami LSKF 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
LSKF 2019 m. ilgalaikio materialaus turto neįsigijo.
LSKF 2019 m. ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo.
2. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje – 0 Eur
3. Per vienerius metus gautinos sumos
Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 0 Eur.
4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
2019m. pabaigoje LSKF banko sąskaitose ir kasoje turėjo 303,42 Eur.

5. Pajamos
Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytą pajamų sumą 7620,99 Eur sudaro pajamos iš
varžybų organizavimo ir starto mokesčiai, savanoriškų įmokų.
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6. Išlaidos
Išlaidos pripažįstamos remiantis LSKF įstatai, bei LR įstatymais
6.1 Pirkti ar kitokiais būdais įgyti savo veiklai reikalingą turtą, taip pat jį parduoti,
išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti.
6.2 Naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.
6.3 Skirti lėšų labdarai ir paramai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno
kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties likvidavimui.
6.4 Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai ir tikslams įgyvendinti.
6.5 Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų,
nevalstybinių
organizacijų, fondų, taip pat asmenų.
6.6 Nustatyti asociacijos nariams teikiamų paslaugų ir sutartinių darbų kainas, įkainius ir
tarifus, išskyrus LR įstatymų numatytus atvejus.
Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje Kitos sąnaudos tai prizų, medalių pirkimas ir
dalyvavimas varžybose. Viso sąnaudų per 2019m. – 7318,88 Eur.
7. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Mokėtinos sumos 2019m gruodžio 31 d. sudaro 0 Eur.
8. pastaba. Po balansiniai įvykiai
Federacijos finansinė atskaitomybė koreguojama, jei po balansiniai įvykiai turi
tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims. Reikšmingų po
balansinių įvykių iki atskaitomybės sudarymo datos nebuvo.
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