LIETUVOS SKRAIDANČIOJO DISKO FEDERACIJA
ĮST. K. 195779848, JONAŽOLIŲ G. 9-43, VILNIUS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PREI METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2020
METUS
2020 01 01 – 2020 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)
2021 m. gegužės 30 d.
(finansinių ataskaitų sudarymo data)

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 įstatš ir taisyklių tiek, kiek jos neprieštarauja
Lietuvos Respublikos teisės aktams.
Federacijos pagrindiniai tiksliai:
1. Federacijos veiklos tikslas – kooridnuoti 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, laisvalaiko 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 paltina 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
Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus nemokamai ilgalaikio turto arbo įsigijus jo iš programai skirtų
pinigų. Dotacija pripažystama 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 pripažystami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų
pripažinta kompensuotomis.
Narystės mokesčiai yra renkami iš aktyvių sporto klobo 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 pripažystamas įstaigos vadovo nuožiūra.

2.4. Pajamos
Įstaigoje pajamos apskaitomos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra pajamos apskaitoje
pripažystamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Pinigai, gauti iš anksto pirkėjams apmokėjus už paslaugas, registuojami kaip įstaigos
įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažystamos tik suteikus paslaugas.

2.5. Sąnaudos
Sąnaudos, patirtos uždirbant atsakaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodoms
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 ataskaitnį 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 įgyvendimu, pripažįstamos tą
ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos. Tikslinio finansavimo dalis, susijusis su programos tikslų
įgivendinmu per ataskaitinį laikotarpį, registruojama atskiroje sąskaitoje.

3.

Aiškinamojo rašto pastabos

Didžioji dalis federacijos patirtų išlaidų ir pajamų 2020 metais yra susijusios su nacionalinių sporto
renginių ir čempionatų organizavimu bei sporto populiarinimo veiklose.

3.1. Veiklos sąnaudos
Veiklos arba bendrąsias ir administracines sąnaudas sudaro 47106 EUR iš jų:
- nacionalinių rinktinių narių stipendijos 3400 EUR
- sporto turnyrų ir populiarinimo veiklos organizavimas 43599 EUR
- banko paslaugos 107 EUR

3.2. Pajamos
Lietuvos skraidančiojo disko federacijos 2020 metų pajamos 67304 EUR.
1.1 Projektai:
1.1.1 Vilniaus miesto savivaldybės finansuojami projektai
1.1.2 Švietimo mainų paramos fondas: Projektas “Atrask lėkščiasvydžio pasaulį”
1.2 Kitos pajamos
1.2.1 Rėmėjai
1.2.2 Narystės mokesčiai
1.2.3 Ūkinė, komercinė veikla ir kt.
1.2.4 Lietuvos Respublikos finansų ministerija
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