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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
 
 
ASOCIACIJOS „LIETUVOS SKRAIDANČIOJO DISKO FEDERACIJA“  DALININKAMS 
 
IŠVADA DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO 
 
Sąlyginė nuomonė  
 
Mes atlikome asociacijos Lietuvos skraidančiojo disko federacija (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 
2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis 
raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.  
 
Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti“ aprašytų dalykų galimą poveikį 
atitinkamiems duomenims, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo tikrą ir teisingą 
Bendrovės 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal 
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų 
sudarymą, ir Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų Buhalterinės apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo 
taisykles. 
 
Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti  
 
Asociacijos 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinės finansinės ataskaitos, parengtos pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir Pelno 
nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų Buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles, pagal 
Tarptautinių audito standartų reikalavimus audituotos nebuvo. Todėl tvirtinti, kad 2021 m. gruodžio 31 d. finansinėse 
ataskaitose pateikti praėjusių finansinių metų duomenys yra teisingi, mes negalime. 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės 
būklės ataskaitos likučiai buvo naudojami nustatant 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio periodo veiklos rezultatus. 
 
Mes nedalyvavome atliekant Įstaigos atsargų inventorizaciją, kadangi Įstaigos finansinių ataskaitų auditoriais buvome 
paskirti po finansinių metų pabaigos. Dėl Įstaigos apskaitos duomenų pobūdžio negalėjome gauti mus patenkinančių 
duomenų apie atsargų kiekius ir sumas, buvusius finansinių ir lyginamųjų metų pabaigoje, atlikdami kitas audito 
procedūras. 
 
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai 
apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo 
Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – 
TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu 
Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių 
ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami 
mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti. 
 
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas 
 
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Pelno nesiekiančių ribotos 
civilinės atsakomybės juridinių asmenų Buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir 
politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles ir tokią vidaus kontrolę, kokia, 
vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  
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Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, 
susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė 
ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip pasielgti.  
 
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą. 
 
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos 
dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai 
aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, 
kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima 
pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems 
remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo 
principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome 
ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei 
pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų 
neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba 
vidaus kontrolių nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas 
audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių 
atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais 
įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų 
abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, 
auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių 
atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos 
surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įstaiga negalės toliau tęsti 
savo veiklos. 

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse 
ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei 
reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu. 
 
 
Auditorė Aistė Perminaitė UAB „Tezaurus auditas“ 
2022 m. lapkričio 25 d., Vilnius Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211 
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000592
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
2021 M. GRUODŽIO 31 D. 
 
 
 TURTAS PASTABOS 

NR. 
2021.12.31 2020.12.31 

   EUR EUR 
     

A. ILGALAIKIS TURTAS  0   0   

I. NEMATERIALUSIS TURTAS    
II. MATERIALUSIS TURTAS    
III. FINANSINIS TURTAS    
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS    
B. TRUMPALAIKIS TURTAS  28 624   14 241   

I. ATSARGOS 1 153    

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 2 8 998    

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS    
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 3 19 473   14 241   

 TURTAS IŠ VISO:  28 624   14 241   

     

 NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
PASTABOS 

NR. 2021.12.31 2020.12.31 

   EUR EUR 
     

C. NUOSAVAS KAPITALAS    5 099   1 720   

I. DALININKŲ KAPITALAS    
III. REZERVAI    
III. NELIEČIAMAS KAPITALAS    
IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS  5 099   1 720   

D. FINANSAVIMO SUMOS 4 23 057   12 521   

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 5 468   0   

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI    
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  468    

 NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO 
SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO 

 28 624   14 241   

     

 
 
 

Prezidentas     Ričardas Zareckis 
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. 
 
 
 
 STRAIPSNIS 

PASTABOS 
NR. 

2021.01.01 - 
2021.12.31 

2020.01.01 - 
2020.12.31 

   EUR EUR 
     

I. PAJAMOS  91 166   67 304   

1. PARDAVIMO PAJAMOS 6 15 473   29 596   
2. FINANSAVIMO PAJAMOS 7 73 563   36 368   

3. KITOS PAJAMOS 6 2 130   1 340   
II. SĄNAUDOS 8 87 787   61 084   

1. 
PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA  IR 
KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS 

 6 872   60 946   

2. VEIKLOS SĄNAUDOS  80 915    

3. KITOS SĄNAUDOS   138   

III. 
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 

 3 379   6 220   

IV. PELNO MOKESTIS    

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS  3 379   6 220   

     

 
 
      

Prezidentas     Ričardas Zareckis 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. 
 
1. BENDROJI DALIS 
 

Lietuvos skraidančiojo disko federacija įsteigta 2003 metų gruodžio 16 dieną.  
Lietuvos skraidančiojo disko federacija – yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau 

juridinis asmuo.  
Federacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, šių įstatų bei Tarptautinės skraidančiojo disko federacijos ir Europos 
skraidančiojo disko federacijos įstatų ir taisyklių tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. 
 
 Federacijos pagrindiniai tiksliai:  

1. Federacijos veiklos tikslas – koordinuoti Lietuvos skraidančiojo disko sporto klubų ir kitų skraidančiojo disko 
organizacijų, Federacijos narių veiklą, plėtoti ir populiarinti skraidančiojo disko sporto šaką.  

2. Atstovauti federacijos narių interesus valstybės valdžios ir valdymo institucijose, kitose įmonėse, įstaigose ir 
organizacijose.  

3. Propaguoti kūno kultūrą ir sportą, sveikos gyvensenos, laisvalaikio užimtumo, kaip neatskiriamą tobulos 
asmenybės ugdymo priemonę, jaunimo fizinio rengimo būdą ir sudėtinę tautinės kultūros dalį.  

4. Propaguoti kūno kultūrą, sportą, kilnų elgesį sporte, kaip moksleivių auklėjimo priemones, kūno kultūros 
pratybas – kaip sąmoningos, savimi besirūpinančios asmenybės kasdienį poreikį; kelti meistriškumą sporte.  

 
Šiems tikslam įgyvendinti Lietuvos skraidančiojo disko federacija vykdo šią veiklą:  

- Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio sporto bei kitomis organizacijomis,  
- Rengia tarptautinius turnyrus ir čempionatas, seminarus, išvykstamąsias pamokas ir stovyklas,  
- Sudaro minimalias veiklos sąlygas sportinei veiklai vykdyti.  
- Kaupia, analizuoja ir platina informaciją apie skraidančiojo disko sportą. 

 
 
2. APSKAITOS POLITIKA 

 
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Duomenys pateikti metinėje finansinėje 

atskaitomybėje ir apskaitoje formuojami pagal kaupimo, pastovumo ir atsargumo principus. Metinė finansinė 
atskaitomybė rengiama atsižvelgiant į Įstaigos tęsiamos veiklos principą.  

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma įstaigos vadovo.  
 

2.1. Ilgalaikis turtas 
 

Įstaiga ilgalaikio turto neturi.  
 
2.2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose. Pinigai apskaitomi pagal apskaitos 

politikoje numatytus apskaitos principus.  
 

2.3. Finansavimas 
 

Įstaigos finansavimo būdai gali būti:  
- Dotacijos  
- Tiksliniai įnašai  
- Nario mokesčiai  
- Kiti būdai  
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Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus nemokamai ilgalaikio turto arbo įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. 
Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos 
dalis. Apskaitoje informacija kaupiama pagal dotacijų davėjus, gauto turto grupes.  

Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų 
gauta parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai registruojamai apskaitoje, kai faktiškai 
gaunami. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis.  

Narystės mokesčiai yra renkami iš aktyvių sporto klubo narių, dalį narystės mokesčio mokant Lietuvos 
skraidančiojo disko federacijai už sportininkus. Kita narystės mokesčio dalis neturi konkretaus panaudojimo tikslo.  

Kitiems finansavimo būdams priskiriama gauta parama, nenurodant jos konkretaus panaudojimo tikslo. Šios 
paramos panaudojimas pripažįstamas įstaigos vadovo nuožiūra.  

 
2.4. Pajamos 
 

Įstaigoje pajamos apskaitomos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra pajamos apskaitoje pripažįstamos ir 
registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.  

Pinigai, gauti iš anksto pirkėjams apmokėjus už paslaugas, registruojami kaip įstaigos įsipareigojimų pirkėjams 
didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik suteikus paslaugas.  

 
2.5. Sąnaudos 
 

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse 
ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudomis pripažįstama išlaidų dalis, susijusi 
su suteiktų paslaugų teikimu.  

Į suteiktų paslaugų (parduotos produkcijos) savikainos rodiklį neįskaitomos pardavimo, bendrosios 
administracinės išlaidos, patirtos per ataskaitinį laikotarpį. Visos šios išlaidos laikomos ataskaitinio laikotarpio veiklos 
sąnaudomis ir yra nurodomos to paties laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaitos atitinkamuose straipsniuose. Sąnaudos 
susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos. Tikslinio 
finansavimo dalis, susijusios su programos tikslų įgyvendinimu per ataskaitinį laikotarpį, registruojama atskiroje 
sąskaitoje.  

 
3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 
3.1. Atsargos 
 

Straipsnis 2021.12.31 2020.12.31 
   

Atsargos 120  

Išankstiniai apmokėjimai 33    

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos   
IŠ VISO: 153   0   

   

3.2. Gautinos sumos 
 

Straipsnis 2021.12.31 2020.12.31 
   

Pirkėjų įsiskolinimas 2 136  

Gautinas nario mokestis 200  

Gautinas finansavimas 6 662    

IŠ VISO: 8 998   0   
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3.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

Straipsnis 2021.12.31 2020.12.31 
   

Pinigai banke 19 473 14 241 

Pinigai kasoje   
IŠ VISO: 19 473   14 241   

   

3.4. Finansavimo sumos 

Rodikliai Likutis 
2020.12.31 d. 

Gautas / 
gautinas 

finansavimas 

Finansavimo 
grąžinimas 

Panaudotas 
finansavimas 

Likutis 
2021.12.31 d. 

      
Švietimo mainų paramos fondas  33 870    27 208   6 662   
Finansavimas iš biudžeto 263   36 603   263   25 608   10 995   
Vilniaus miesto savivaldybė  7 390    7 390   0   
Kitas finansavimas 12 258   5 099    13 357   4 000   

Nario mokesčiai  1 400     1 400   

IŠ VISO: 12 521   84 362   263   73 563   23 057   

      

3.5. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
 

Rodikliai 
Skolos ar jų dalys, 

apmokėtinos Skolos 
praėjusių 
finansinių 

metų 
pabaigoje 

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis 
Per vienerius 
finansinius 

metus 

Po vienerių 
metų, bet ne 
vėliau kaip 

per penkerius 
metus 

    
Finansinės skolos: 0 0 0 

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai    

2. Kredito įstaigoms     
3. Kitos finansinės skolos    
Kitos skolos: 468 0 0 

1. Skolos tiekėjams 468   
2. Gauti išankstiniai apmokėjimai    
3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 0 0 0 

3.1. mokėtinas darbo užmokestis    
3.2. kiti įsipareigojimai    
3.3. atostoginių kaupiniai    
4. Atidėjiniai, nesusiję su darbo santykiais    
5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai    
IŠ VISO: 468 0 0 

    

3.6. Pajamos 
 

Rodikliai 2021.01.01 - 
2021.12.31 

2020.01.01 - 
2020.12.31 

   
Treniruočių organizavimo pajamos 1 660  

Dalyvio mokesčio pajamos 7 485  

Kursų pajamos 575  

Pajamos už parduotas prekes 5 753  

Kitos pajamos 2 130 30 936 

IŠ VISO: 17 603  30 936  
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3.7. Finansavimo pajamos 

Rodikliai 2021.01.01 - 
2021.12.31 

2020.01.01 - 
2020.12.31 

   
Švietimo mainų paramos fondas 27 208 12 500 

Finansavimas iš biudžeto 25 608 13 955 
Vilniaus miesto savivaldybė 7 390 7 500 

Kitas finansavimas 13 357 2 413 

IŠ VISO: 73 563  36 368  

   

3.8. Sąnaudos 
 

Rodikliai 2021.01.01 - 
2021.12.31 

  
Parduotų prekių savikaina 6 872 
Maitinimo paslaugos 6 590 

Skelbimų ir reklamos sąnaudos 4 245 
Suteiktos stipendijos 2 370 

Komandiruočių sąnaudos 4 969 
Kanceliarinės prekės, inventorius 6 607 
Kt. profesinės paslaugos 18 014 
Trenerių paslaugos 19 581 

Sporto salės/stadiono nuoma 14 252 
Inventoriaus nuoma 1 295 

Registracijos mokesčiai 1 665 
Kitos bendrosios sąnaudos 1 327 

IŠ VISO: 87 787 

  

3.9. Poataskaitiniai įvykiai  
 

Reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurie turėtų įtakos 2021 m. gruodžio 31 d. finansinėms ataskaitoms, nebuvo. 
 
 
 

Prezidentas     Ričardas Zareckis 
     

 


