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1. LSFS prezidento Dariaus Šalugos įžanginis žodis   - 5 min 

 

2. Susirinkimo svečių sveikinimai    - 10 min 

 

3. Procedūriniai klausimai:    - 10 min 

- kvorumo tvirtinimas 

- pirmininko rinkimas 

- sekretoriato rinkimas 

- balsų skaičiavimo komisijos rinkimas 

 

4. Naujų LSFS narių priėmimas    - 5 min 

 

5. LSFS prezidiumo nario rinkimai    - 5 min 

 

6. LSFS prezidiumo 2021 metų veiklos ataskaita   - 5 min 

pranešėjas – LSFS prezidentas Darius Šaluga 

 

7. LSFS 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir biudžeto įvykdymo ataskaita- 5 min 

pranešėja – LSFS administracijos vadovė Ringa Baltrušaitė 

 

8. LSFS revizijos komisijos pranešimas   - 5 min 

pranešėjas – LSFS revizijos komisijos narys 

 

9. LSFS 2022 metų veiklos programa ir biudžeto projektas  - 5 min 

pranešėja – LSFS administracijos vadovė Ringa Baltrušaitė 

 

10. Klausimai, pasisakymai    - iki 5 min 

klausimai pateikiami raštu ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki susirinkimo 

 

11. Susirinkimo dokumentų priėmimas    - 5 min 

 

12. Einamieji klausimai     - 5 min 

 

13. Susirinkimo uždarymas, pietūs (apie 11:30 val) 

LSFS prezidiumas 



(eurais)

A.

I.

II.

III.

IV.

B.

I.

II.

III.

IV.

C.

I.

II.

III.

IV.

D.

E.

I.

II.

  (subjekto įstatuose nurodyto valdymo organo nario 

pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas, pavardė)

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO 

SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO 78 371 76 358

Prezidentas Darius Šaluga

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 3,12 116 108

FINANSAVIMO SUMOS 89 911 87 906

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 116 108

NELIEČIAMASIS KAPITALAS 

SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS (11 656) (11 656)

DALININKŲ KAPITALAS

REZERVAI 

TURTAS IŠ VISO 78 371 76 358

NUOSAVAS KAPITALAS 3,8 (11656) (11656)

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 3,7 77 988 75 911

ATSARGOS 73

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 236

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

TRUMPALAIKIS TURTAS 78 297 75 911

MATERIALUSIS TURTAS 3 235

FINANSINIS TURTAS

ILGALAIKIS TURTAS 74 447

NEMATERIALUSIS TURTAS 71 212

TURTAS
Pastabų 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

D. DUOMENIS

2022 03 21 Nr.

(sudarymo data)

(Tvirtinimo žyma)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 20 21 M. GRUODŽIO 31

LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGA 191595733

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŽEMAITĖS G. 6, VILNIUS

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)



 

Eil. 

Nr

I.

1.

2.

3.

II.

1.

2.

3.

III.

IV.

V.

LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGA 191595733

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŽEMAITĖS G. 6, VILNIUS

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 20 21 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 03 21 Nr.

(sudarymo data)

(eurais)

Straipsniai
Pastabų 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

PAJAMOS 3,13 148 535 134 005

PARDAVIMO PAJAMOS 9 356 6 626

FINANSAVIMO PAJAMOS 126 749 123 909

KITOS PAJAMOS 12 430 3 470

SĄNAUDOS 3.14, 3.15 148 535 134 005

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR 

KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS

VEIKLOS SĄNAUDOS 148 535 134 005

KITOS SĄNAUDOS

Darius Šaluga

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ

PELNO MOKESTIS

(parašas) (vardas, pavardė)  (subjekto įstatuose nurodyto valdymo organo nario 

pareigų pavadinimas)

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Prezidentas
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LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGA 

 

2021 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Asociacija Lietuvos sporto federacijų sąjunga (toliau – LSFS) įregistruota 1996 m. balandžio 25 d. 

Vilniaus miesto savivaldybės Registrų centre. Registravimo Nr. 067957. 

LSFS būstinė yra įsikūrusi Vilniuje, adresu Žemaitės g. 6. 

LSFS valdymo organai yra Visuotinis narių susirinkimas, Prezidiumas ir Prezidentas. 

 

LSFS yra ne pelno siekianti organizacija ir vykdo šias funkcijas: 

- Sąjunga teikia pasiūlymus dėl sporto šakų federacijų asignavimų iš šalies biudžeto skyrimui bei jų 

paskirstymui; 

- Teikia pasiūlymus dėl sporto šakų federacijų plėtojamų programų, jų rengimo, padeda jas 

įgyvendinti; 

- Savarankiškai ir kartu su kitomis Lietuvos organizacijomis vykdo kompleksinius ir kitus sporto 

renginius; 

- Rūpinasi Narių kvalifikacijos tobulinimu; 

- Rengia ir įgyvendina tarptautinius bei nacionalinius projektus; 

- Tarpininkauja dėl sporto darbuotojų, sportininkų bei visuomenininkų moralinio ir materialinio 

skatinimo; 

- Bendradarbiauja su Vyriausybės įgaliotomis institucijomis, įgyvendinančiomis kūno kultūros ir 

sporto klausimus, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK) bei kitomis sporto organizacijomis; 

- Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja 

Sąjungos tikslus; 

- Perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo ir juo disponuoja; 

- Samdo asmenis Įstatuose numatytai veiklai vykdyti; 

- Steigia įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 

- Steigia labdaros ir paramos fondus; 

- Gauna paramą bei paramos būdu gautas lėšas naudoja Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. 

Sąjungos rėmėjai - tai organizacijos, o taip pat ir atskiri fiziniai ir juridiniai asmenys, materialiai 

remiantys Sąjungą. 

 

Kasmet ir kiekvieną dieną analizuojame Lietuvos sporto pasaulį, nagrinėjame jo stipriąsias ir 

silpnąsias dalis, domimės užsienio patirtimi ir stengiamės su ja supažindinti mūsų sporto 

organizacijas. LSFS nuolat dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, 

kurie suteikia galimybę tobulėti Lietuvos treneriams ir sporto vadybininkams. Vienas svarbiausių 

mūsų tikslų - suteikti galimybę semtis žinių kuo didesniam skaičiui mūsų sporto specialistų. 

Džiaugiuosi, kad pavyksta atverti šias duris, o suteikiamomis progomis mielai naudojamasi. 

 

Kaip ir kasmet aktyviai dalyvavome Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose, jų 2021 

turėjome 7. Ir visi jie skirti sporto šakų federacijų trenerių ar vadybininkų kvalifikacijos kėlimui bei 

pačių federacijų veiklos tobulinimui.  

 

Be minėtų projektų rengimo, kaip ir kiekvienais metais, Sąjungos prezidiumas ir atskiri deleguoti 

nariai dalyvavo įvairiose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto komisijose ir darbo grupėse. Dalyvaujame Nacionalinės sporto tarybos, Lietuvos 

Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos, Socialinių reikalų ir darbo komiteto 

ekspertiniame darbe. 
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Šiemet teikėme pastabas ir pasiūlymus dėl aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemos 

tobulinimo, dėl aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo, dėl Sporto įstatymo tobulinimo, 

dėl Sporto rėmimo fondo veiklos, dėl pastato Žemaitės g. 6 išsaugojimo sporto organizacijoms, dėl 

XI pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo Druskininkuose 2022 metais. 

 

Praėjusiais metais tęsėm aktyvų bendradarbiavimą ir su Lietuvos savivaldybių sporto padalinių 

vadovų asociacija, Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacija. Taip pat 

bendradarbiaujam su Lietuvos olimpiečių asociacija, Lietuvos sporto meistrų asociacijos „Penki 

žiedai“, Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ vadovais ir kitomis skėtinėmis sporto 

organizacijomis, pasirašėme naujas bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos sporto vystymo 

asociacija bei Lietuvos sportininkų asociacija. 

 

Kaip žinote, Lietuvos sporto federacijų sąjunga yra ENGSO (Europos nevyriausybinių sporto 

organizacijų sąjungos) narė. Mūsų administracija kartu su ENGSO Jaunimo komiteto vadove Ugne 

Chmeliauskaite aktyviai dalyvauja ENGSO ir atskirų komitetų posėdžiuose, organizuoja įvairius 

tarptautinius renginius bei kitas veiklas skirtas sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimui 

Europoje. 2021 metais Vilniuje buvo suorganizuotas vienas didžiausių Europos sporto vadybos 

renginių – ketvirtoji Europos sporto platforma, kurio pagrindinės temos buvo ES sporto politikos 

atnaujinimai, mokslinių tyrimų svarba skatinant sporto masiškumą, aptarta nelygybė sporte ir 

sportininkų dvigubos karjeros poreikis, taip pat buvo nagrinėjama tvarumo sporte tema. 

 

Jau šeštus metus iš eilės organizavome Lietuvos sporto vadybos apdovanojimus. Nugalėtojais tapo: 

• Metų sporto iniciatyva – Šiaulių sporto šimtmetis 

• Metų sporto renginys – FIFA pasaulio salės futbolo čempionatas 

• Metų sporto miestas – Širvintos 

• Metų sporto federacija – Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija 

• Metų sporto žiniasklaidos priemonė – Sporto kanalas „O, dangau!“ 

• Metų sporto rėmėjas – Rolandas Malaiška 

• Už nuopelnus Lietuvos sporto medicinai – Dalius Barkauskas 

• Už nuopelnus Lietuvos sportui – Rimantas Bagdonas 

• Metų sporto vadybininkas – Irmantas Kukulskis 

 

Kartu su partneriu Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija antrus metus inicijavome Metų šimto 

sporto žvaigždžių rinkimus, kuriais siekėme pagerbti geriausius praėjusių metų sportininkus, 

pažymint kuo daugiau ir kuo įvairesnių sporto šakų sportininkų pasiekimus, suteikiant galimybę 

kiekvienai sporto šakai pagarsinti savo geriausią sportininkę ir sportininką. 

Daugiausia balų rinkimuose surinko ir auksinėmis sporto žvaigždėmis tapo: 

• Viktorija Andrulytė (buriavimas) 

• Ernesta Globytė (automobilių sportas) 

• Andrius Gudžius (lengvoji atletika) 

• Darius Labanauskas (smiginis) 

• Danas Rapšys (plaukimas 

• Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius (dailusis čiuožimas) 

• Domantas Sabonis (krepšinis) 

• Sandra Sysojeva (žirginis sportas) 

• Kristupas Šleiva (imtynės) 

• Robert Tvorogal (gimnastika). 
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Be abejo, aktyviai dalyvavome sporto politikos formavime. Šioje srityje esame ir būsime aktyvūs 

bei ryžtingi, nes tik įvairūs požiūriai, skirtingos nuomonės gali atvesti prie geriausių sprendimų. 

 

Darbuotojų skaičius ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2. 

 

2. APSKAITOS POLITIKA 

 

LSFS veikloje vadovaujasi LR Kūno kultūros ir sporto įstatymu, LR Labdaros ir paramos įstatymu, 

LR Finansų ministro įsakymu „Dėl dotacijų ir subsidijų finansinės apskaitos tvarkos partvirtinimo“, 

LR Finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu 1K-443 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos 

civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), LR asociacijų įstatymu ir kitais 

LSFS veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, bendruosius buhalterinės apskaitos principus, 

nustatytus buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančiuose norminiuose 

dokumentuose. 

Finansiniai LSFS metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 

Vadovaujantis buhalterinės apskaitos politika LSFS finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: balansas, 

veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas. 

 

LSFS naudojamas sąskaitų planas atitinka Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės 

juridinių asmenų pavyzdinį sąskaitų planą. 

 

2 . 1 .  I lg a l a ik i s  m a t er i a lu s i s  tu rt as  

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti 

ekonominės naudos būsimais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio 

įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą 

minimalią tos grupės turto vertę.  

Įsigytas ilgalaikis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. 

Balanse ilgalaikis materialus turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 

vertės sumažėjimo sumą. 

 

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir minimali kiekvienos grupės turto vertė: 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikio materialiojo 

turto grupė 

Minimali vertė 

(Eur) 

Naudingas tarnavimo 

laikas (metais) 
Likvidacinė vertė (Eur) 

1. Inventorius, baldai 1000 6 1 

2. Lengvieji automobiliai 1000 6 10 proc. įsigijimo vertės 

3. Kompiuterinė technika 1600 3 1 

4. Kita įranga 1000 4 1 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. 

 

2 . 2 .  A t sa rgo s  

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, balanse parodomos įsigijimo savikaina arba 

grynąja galimo realizavimo verte, ta iš jų, kuri mažesnė. Nustatant įsigijimo savikainą, prie 

sumokėtos (mokėtinos) sumos pridedamos tiesioginės, su jų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų 

apskaitai taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas, atsargos įkainojamos taikant FIFO būdą. 

 

2 . 3 .  P a jam os  i r  sąn audo s  

Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos 

sumos ir pridėtinės vertės mokestis pajamoms nepripažįstamas. 
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Parduotų prekių savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama finansinėje 

ataskaitoje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės yra parduodamos ir kai pajamų suma gali būti 

patikimai įvertinta. 

Kitai veiklai priskiriamos naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo 

rezultatas, įmonės pajamos ir sąnaudos iš patalpų nuomos ir kitos tipinei veiklai nepriskirtos 

pajamos ir sąnaudos. 

 

2 . 4 .  D o t ac i jos ,  sub s id i jo s ,  n em ok am ai  g au ta s  tu r ta s  

Dotacijos, tiksliniai įnašai bei parama apskaitoje užregistruojamos tada, kai jos faktiškai gaunamos. 

Dotacija apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai 

gautas ar įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota 

dotacijos dalis. 

Tiksliniai įnašai bei parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota 

tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis. 

 

2 . 5 .  Į s ip a re ig o j im a i   

LSFS trumpalaikius finansinius įsipareigojimus pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruoja ir 

finansinėje ataskaitoje parodo savikaina, o ilgalaikius finansinius įsipareigojimus pirminio 

pripažinimo metu apskaitoje registruoja savikaina, o finansinėje ataskaitoje parodo amortizuota 

savikaina. 

 

3. AŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

LSFS aiškinamojo rašto pastabas - reikšmingus finansinės ataskaitos straipsnius - pateikia 

paaiškinančiose lentelėse. Lentelės toliau tekste vadinamos priedais. Priedo numeris sutampa su 

aiškinamojo rašto pastabos numeriu. Teksto dalyje pateikiama trumpa papildoma informacija, kuri 

nurodoma finansinės ataskaitos pastabų dalyje. Aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie 

finansinės ataskaitos straipsnio, kurį ji paaiškina. 

 

3 . 1  A psk ai to s  k la idų  ta i s ym as  

Ataskaitiniu laikotarpiu LSFS reikšmingų apskaitos klaidų neturėjo. 

 

3 . 2  I lg a l a ik i s  m a t er i a lu s  tu r ta s  

Nematerialus turtas LSFS pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir 

šiuos pripažinimo kriterijus : 

• pagrįstai tikėtina, kad įmonė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;  

• turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito 

turto vertės;  

• LSFS gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.  

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose 

parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. 

 Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais) 

Programinė įranga 3 

Kitas nematerialus turtas 4 

Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. 

Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo 

jos buvo patirtos, sąnaudoms. 
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Nematerialusis turtas 2021 m. 

  
Programinė 

įranga 

Kitas 

nematerialus 

turtas 

Iš viso: 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 212 0 212 

a) Įsigijimo savikaina    

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 212 0 212 

Finansinių metų pokyčiai:    

- turto įsigijimas 0  0 

- kitiems asmenims perleistas ir (nurašytas) turtas (-)    

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)    

Finansinių metų pabaigoje 212  212 

b) Amortizacija    

Praėjusių finansinių metų pabaigoje    

Finansinių metų pokyčiai:    

- finansinių metų amortizacija  141  141 

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 

amortizacija (-) 
   

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)    

Finansinių metų pabaigoje 141  141 

Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) – (b) 71 0 71 

 

3 . 3  I lg a l a ik i s  m a t er i a lu s  tu r ta s  

Ilgalaikis turtas balanse atvaizduojamas įsigijimo verte atėmus sukauptą amortizaciją bei 

nusidėvėjimą. LSFS nusidėvėjimo sąnaudos dengiamos uždirbtomis pajamomis, išskyrus kapitalo 

dotacija. Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu. LSFS 2020 metais ilgalaikio turto neįsigijo. 

Informacija apie ilgalaikio materialiojo įmonės turto būklę pagal svarbiausias šio turto grupes, 

perkainojimą, nurašymą ir nusidėvėjimą bei vertės koregavimą pateikiama. 

Rodikliai Žemė 

Pastatai 

ir 

statiniai 

Mašinos 

ir 

įrengimai 

Transporto 

priemonės 

Kitas 

materialusis 

turtas 

Iš 

viso 

Likutinė vertė praėjusių 

finansinių metų pabaigoje 

    

  

a) Įsigijimo savikaina 

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 

Finansinių metų pokyčiai: 

- turto įsigijimas 

- kitiems asmenims 

perleistas ir nurašytas turtas 

(-) 

- perrašymai iš vieno 

straipsnio į kitą +/(-) 

Finansinių metų pabaigoje     235 235 

c) Nusidėvėjimas 
    

 

 

 

 Praėjusių finansinių metų 
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pabaigoje  

 

232 

 

 

232 
Finansinių metų pokyčiai: 

- finansinių metų 

nusidėvėjimas 

- atstatantys įrašai (-) 

- kitiems asmenims perleisto 

ir nurašyto turto 

nusidėvėjimas (-) 

- perrašymai iš vieno 

straipsnio į kitą +/(-) 

Finansinių metų pabaigoje     3 3 

d) Vertės sumažėjimas       

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 
      

Finansinių metų pokyčiai: 

- finansinių metų vertės 

sumažėjimas 

- atstatantys įrašai (-) 

- kitiems asmenims perleisto 

ir nurašyto turto (-) 

- perrašymai iš vieno 

straipsnio į kitą +/(-) 

      

Finansinių metų pabaigoje       

e) Likutinė vertė 

finansinių metų pabaigoje 

(a) + (b) - (c) - (d) 

0 0 0 0 3 3 

 

3 . 4  I lg a l a ik i s  f in ans in i s  tu r ta s   

2021.12.31 ilgalaikio finansinio turto LSFS neturėjo. 

 

3 . 5  A t sa rgo s ,  i š ank s t in i a i  apm ok ėj im ai  i r  n eba ig to s  vyk dyt i  

s u t a r tys :  

Atsargos: 

Straipsnis Finansiniai metai (Eur) Praėję finansiniai metai (Eur) 

 0 0 

Iš viso: 0 0 

Inventorizacijos metu atsargų LSFS neturėjo. Nelikvidžių atsargų LSFS neturi. 

 

Balanso išankstiniai apmokėjimai straipsnyje atvaizduota ateinančių laikotarpių sąnaudų 0,00 Eur 

suma. Ateinančių laikotarpių sąnaudos pripažįstamos patirtomis per kitą ataskaitinį laikotarpį. 

Straipsnis Finansiniai metai (Eur) Praėję finansiniai metai (Eur) 

 0 0 

Iš viso: 0 0 

 

Išankstiniai apmokėjimai: 

Straipsnis Finansiniai metai (Eur) Praėję finansiniai metai (Eur) 

 73 0 

Iš viso: 73 0 
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3 . 6  P er  v i en er ius  m etu s  gau t in os  sum os:  

Straipsnis Finansiniai metai (Eur) Praėję finansiniai metai (Eur) 

1. Pirkėjų įsiskolinimas (pateikiama 

skolos susidarymo data ir PVM SF): 
  

   

Iš viso: 0 0 

2. Įvairios gautinos sumos:   

Gautinas finansavimas  0 0 

Mokesčių permoka 236  

Iš viso: 236 0 

Iš viso (1+2): 236 0 

 

3 . 7  P in i ga i  i r  p in igų  ek v iv a l en t a i  

Šiame straipsnyje yra apskaitomi pinigai bankuose, kasoje ir mokėjimų kortelėje: 

Straipsnis Finansiniai metai (Eur) Praėję finansiniai metai (Eur) 

Bankas SWED AB 77988 75911 

Kreditinė kortelė 0 0 

Bankas SEB AB  0 0 

Iš viso: 77988 75911 

 

3 . 8  N uo sa va s  k ap i t a las  

2021-12-31 dieną LSFS nuosavą kapitalą sudaro:  

Straipsnis Finansiniai metai (Eur) Praėję finansiniai metai (Eur) 

Ankstesnių laikotarpių veiklos 

rezultatai 
-11656 -11656 

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas  0 0 

Iš viso: -11656 -11656 

 

3 . 9  Mo kėt i no s  s um os  i r  į s i pa re i go j im a i :  

Straipsnis 
Per vienerius 

finansinius metus 

Po vienerių metų, 

bet ne vėliau kaip 

per penkerius metus 

Po penkerių metų 

Skola atskaitingiems asmenims 0   

Skolos tiekėjams 0   

Atostogų rezervas 0   

Iš viso: 0   

 

3 . 10  V eik l os  r ezu l ta ta s  

LSFS yra pelno nesiekianti organizacija. 2021 metais veiklos rezultatas sudarė – 0.0 Eur pelno. 

 

3 . 11  F in ans av im as  

Šį straipsnį sudaro juridinių ir fizinių asmenų suteikta ir paskirstyta parama ir dotacijos. 

Aiškinamojo rašto priede Nr. 2 lentelėje finansavimo panaudojimas parodomas kaupimo principu. 

 

3 . 12  T rum p ala ik i a i  į s i pa re ig oj im ai  

Pagal apskaitos Taisyklių 149 punktą trumpalaikiuose įsipareigojimuose yra parodytos atostoginių 

kaupimas darbuotojams sumos t.y. įsipareigojimas suteikti darbuotojams atostogas, kuriomis 

nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. 
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Trumpalaikiai įsipareigojimų detalizavimas pateikiamas lentelėje: 

Straipsnis 
Finansiniai 

metai (Eur) 

Praėję finansiniai 

metai (Eur) 

Skolos tiekėjams (pateikiama skolos susidarymo data ir 

partnerių ataskaitos) 
10 2 

Iš viso: 10 2 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   

Kitos sumos 116 106 

Iš viso: 116 108 

 

3 . 13  P a jam os  

Straipsnis 
Finansiniai 

metai (Eur) 

Praėję finansiniai 

metai (Eur) 

Ūkinės veiklos   

Reklamos pajamos   

Pardavimo pajamos 9356 6626 

Kitos finansavimo pajamos (gautinas finansavimas Erasmus +)   

Kitos pajamos 3140 3470 

Ūkinės veiklos pajamos iš viso:   

Subsidijos dėl COVID-19 9290 10000 

Finansavimo pajamos 126749 123909 

Pajamos iš viso: 148535 134005 

 

3 . 14  Ū ki n ės  ve ik l os  ( nek om pensu ot os )  s ąn auda s  suda ro  

Straipsnis 
Finansiniai 

metai (Eur) 

Praėję finansiniai 

metai (Eur) 

Sporto vadybos apdovanojimai   

Darbo užmokestis   

Transporto išlaikymo sąnaudos 9360 6600 

Sporto priekių sąnaudos 1000 1733 

Banko komisiniai 216 283 

Skelbimų ir reklamos sąnaudos 2517 2326 

Kitos administracinės sąnaudos 9185 0 

Iš viso: 22278 10942 

 

3 . 15  V eik l os  kom p en suo t os  s ąnau dos  

Straipsnis 
Finansiniai 

metai (Eur) 

Praėję finansiniai 

metai (Eur) 

Darbo užmokestis 48699 52342 

Transporto išlaikymo sąnaudos 0 0 

Ryšių sąnaudos 246 374 

Kuro sąnaudos  77 

Komunalinės paslaugos 3597 1884 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 373 897 

Teisinės paslaugos   

Kanceliarinės prekės   

Nario mokesčiai  2225 



 9 

Draudimas 862 905 

Komandiruotės 2167 2074 

Konferencijos, VK posėdžiai   

Viešųjų pirkimų sąnaudos 290 327 

Trumpalaikio turto nurašymas   

Projektas Elit In, Greform, Save, Erasmus, OD4SG, CHAMP, 

Beach Game, GANTT, Record, Soc.min 
56418 51016 

Projektas Erasmus KA+   

Administracinės sąnaudos 6305 651 

Skelbinų ir reklamos sąnaudos  3501 

Buhalterinių paslaugų sąnaudos 6100 5640 

Sporto vadybos apdovanojimai   

Kitos veiklos sąnaudos 1200 1150 

Nurašyto turto GPM   

Federacijų finansavimo sąnaudos   

Viešųjų pirkimų sąnaudos   

Iš viso: 126257 123063 

 

 

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA 

Nr. 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 

Pavadinimas 

Kodas, 

buveinė 

(adresas) 

Pinigais 

Turtu, 

išskyrus 

pinigus 

Paslaugomis 
Turto 

panauda 

Savanorių 

darbu** 

Eur Valandos 

1. 

Lietuvos 

Respublikos 

juridiniai 

asmenys 

 0 0 0 0 0 0 

2.  

Užsienio 

valstybių 

juridiniai 

asmenys 

 0 0 0 0 0 0 

3. 

Fiziniai 

asmenys* ir 

anonimai 

X 0 0 0 0 0 0 

4.  

Gyventojai, 

skyrę 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio dalį 

X  X X X X  

5. Iš viso X 0 0 0 0 0 0 

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami. 

** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie 

tai nurodant pastaboje. 
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GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

Nr. 
Paramos 

dalykas 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Gauta per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Pergrupa 

vimas* 

Panaudota per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 
Iš 

viso 

Iš jų 

saviems 

tikslams 

1. Pinigai 0 0  0 0 0 

2. 

Turtas, 

išskyrus 

pinigus 

0 0  0 0 0 

3. 

Parama, 

panaudota 

neliečiamajam 

kapitalui 

formuoti 

X X  X X X 

4. Iš viso 0 0  0 0 0 

* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti 

arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus. 

 

 

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA 

Eilės 

Nr. 

Suteiktos labdaros, paramos 

gavėjas 
Suteiktos labdaros, paramos dalykas 

Pavadinimas 

Kodas, 

buveinė 

(adresas) 

Pinigais 

Turtu, 

išskyrus 

pinigus 

Paslaugomis** 
Turto 

panauda*** 

1. Juridiniai asmenys 0 0 0 0 0 

2. Fiziniai asmenys* X     

3. Iš viso X 0 0 0 0 

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami. 

** Nurodoma suteiktų paslaugų savikaina. 

*** Rodoma, kai subjektas perduoda kitiems asmenims naudoti turtą pagal panaudos sutartį, 

neatsižvelgdamas į tai, kokiomis teisėms jis pats valdo šį turtą (nuosavybės, panaudos ar nuomos). 

 

 

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

Eilės 

Nr. 

Tikslinio 

finansavimo sumų 

šaltinis 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Gauta per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Panaudota 

per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Gautinų 

sumų 

pasikeitimas 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

1. 
Valstybės 

biudžetas 
0 0 0 0 0 

2. Savivaldybių 0 0 0 0 0 
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biudžetai 

3. Kiti šaltiniai 87906.22 138703.65 141965.19 0 84644.68 

4. Iš viso 87906.22 138703.65 141965.19 0  84644.68 

 

 

2022 m. kovo 21 d. 

 

Prezidentas                Darius Šaluga 



LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGOS 

 

2022 METŲ VISUOTINIO NARIŲ ATASKAITINIO–RINKIMINIO SUSIRINKIMO 

LSFS 2021 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITA 

 

LIKUTIS: 16 999,74 58 911,41 16 999,74 58 911,41

PAJAMOS: Rėmėjų sąskaita Fondų sąskaita Rėmėjų sąskaita Fondų sąskaita

LSFS narių mokesčiai 3 140,00 3 000,00

LTOK finansavimas 15 000,00 15 000,00

Kitos pajamos (ENGSO Youth) 9 356,00 9 356,00

RĖMĖJAI 25 000,00

Kvalifikacijos tobulinimas (SRF) 23 841,00

SOCMIN 65 027,77 45 160,00

SOCMIN COVID 9 290,00 8 720,00

SAVE 5 304,00 5 304,00

ELITIN 13 221,66 5 266,65 7 000,00

OD4SG

ACTION 10 280,00 9 000,00

KA-1'20

CHAMP 6 247,80

DRAW 3 893,00 3 000,00

VISO: 86 559,46 93 187,42 27 356,00 93 305,00

IŠLAIDOS:

darbuotojų atlyginimai ir mokesčiai 43 197,23 7 800,00 43 332,84

buhalterijos paslaugos 3 300,00 2 800,00 6 000,00

patalpų nuomos, ryšių ir kitos ūkio išlaidos 12 956,28 3 903,90 12 960,00

viešinimas ir komunikacija 50,00 2 090,00

teisinės paslaugos 118,57 290,00 1 000,00

LSFS susirinkimas, prezidiumo posėdžiai 278,56 2 000,00

komandiruočių išlaidos 1 293,84 3 000,00

narystės ENGSO mokestis 1 500,00 1 500,00

narystės LDK mokestis 725,00

nenumatytos išlaidos

#100SportoŽvaigždžių 911,38 1 000,00

Lietuvos sporto vadybos apdovanojimai 5 000,00 10 000,00

RĖMĖJAI 19 469,46

Kvalifikacijos tobulinimas (SRF) 23 841,00

SOCMIN 43 143,87 45 160,00

SOCMIN COVID 9 290,00 8 720,00

SAVE 5 304,00

ELITIN 1 000,00 7 000,00

OD4SG

ACTION 715,01 9 000,00

KA-1'20 9 691,00 25 966,40

CHAMP 127,00

DRAW 24,20 3 000,00

VISO: 72 895,86 104 774,44 81 517,84 119 271,40

LIKUTIS: 30 663,34 47 324,39 -37 162,10 32 945,01

FAKTAS 2021 m. PLANAS 2021 m.

 



LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGOS 

 

2022 METŲ VISUOTINIO NARIŲ ATASKAITINIO–RINKIMINIO SUSIRINKIMO 

LSFS 2022 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

 

 

1. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 

1.1 LSFS ataskaitinis suvažiavimas. 

Balandžio 29 d., Vilnius. 

 

1.2 LSFS prezidiumo posėdžiai. 

Kartą per ketvirtį, Vilnius. 

 

1.3 Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. 

Visus metus. 

• Erasmus+ programa. Kvalifikacijos tobulinimas sporto organizavimo ir mokymo specialistams, 

kartu su kitais partneriais; 

• Erasmus+ Sport programa. Combat doping, notably in recreational environments (DRAWS), kartu 

su kitais partneriais; 

• Erasmus+ Sport programa. GovernAnCe SporT CodificatIon COnvergeNce (ACTION); 

• Erasmus+ Sporto programa. Governance of European Sports Organisations (OD4SG), kartu su 

Katalonijos Nacionaliniu Sporto Institutu bei kitais partneriais; 

• Nordplus Horizontal programa. Nordic-Baltic Up-dated Coaching Experience (NBUCE), kartu su 

Lietuvos sporto universitetu ir kitais partneriais. 

 

1.4 Sporto federacijų vadovų, administratorių, finansininkų ir trenerių kursai, seminarai. 

Visus metus. 

 

1.5 #100SportoŽvaigždžių rinkimų organizavimas. 

Vasario–balandžio mėn. 

 

1.6 Lietuvos sporto vadybos apdovanojimų organizavimas. 

Gruodžio mėn. 

 

1.7 2022 m. LSFS veiklos programos projekto rengimas. 

Gruodžio mėn. 

 

2. SPORTINĖ VEIKLA 

 

2.1 Dalyvavimas atskirų sporto šakų tarptautinėse varžybose ir renginiuose 

Visus metus – pagal tarptautinių renginių kalendorių 

 

3. BENDRADARBIAVIMAS IR ŠVIETIMAS 

 

3.1 Pagalba teisiniais, finansiniais ir kitais klausimais Lietuvos sporto federacijoms. 

Visus metus. 
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3.2 Metodinė ir kita pagalba, organizuojant ir vykdant atskirų sporto šakų varžybas ir kitus renginius 

Lietuvoje. 

Visus metus – pagal Lietuvos sporto šakų varžybų ir renginių kalendorių. 

 

3.3 LSFS bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis: 

• Lietuvos tautinis olimpinis komitetas; 

• Jaunimo ir sporto reikalų komisija; 

• Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; 

• Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija; 

• Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacija; 

• Lietuvos olimpiečių asociacija; 

• Lietuvos sporto meistrų asociacija „Penki žiedai“; 

• Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ 

• Lietuvos verslo darbdavių konfederacija; 

• Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija; 

• Lietuvos sporto vystymo asociacija; 

• Nacionalinė sportininkų asociacija; 

• Laikraštis „Sportas”. 

Visus metus. 

 

3.4 Informacijos teikimas Lietuvos ir užsienio žiniasklaidai. 

Visus metus pagal atskiras programas. 

 

3.5 Informacijos atnaujinimas LSFS internetiniame puslapyje, socialiniuose tinkluose. 

Visus metus. 

 

4. TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

 

4.1 Dalyvavimas Erasmus+ Sporto programos informacinėje dienoje. 

Kovo mėn. 

 

4.2 Dalyvavimas ENGSO generalinėje asamblėjoje ir ENGSO jaunimo asamblėjoje. 

Birželio mėn. 

 

4.3 Dalyvavimas ENGSO Jaunimo Vykdomojo komiteto posėdžiuose. 

Visus metus. 

 

5. ŪKINĖ IR FINANSINĖ VEIKLA 

 

5.1 2021 m. ūkinės ir finansinės veiklos revizija. 

Vasario mėn. 

 

5.2 LSFS 2022 m. biudžeto vykdymas. 

Visus metus. 

 

5.3 Metinė inventorizacija. 

2022 m. gruodis. 

 

5.4 LSFS 2023 m. biudžeto projekto parengimas. 

IV ketvirtis. 



LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGOS 

 

2022 METŲ VISUOTINIO NARIŲ ATASKAITINIO–RINKIMINIO SUSIRINKIMO 

LSFS 2022 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS 

 

LIKUTIS: 30 663,34 47 324,39

PAJAMOS: Rėmėjų sąskaita Fondų sąskaita

LSFS narių mokesčiai 3 000,00

LTOK finansavimas 15 000,00

Kitos pajamos (ENGSO Youth) 9 356,00

RĖMĖJAI 25 000,00

PARAMA UKRAINA

SOCMIN

KA-1'20 6 491,60

OD4SG 3 000,00

DRAW

ACTION 8 000,00

VISO: 52 356,00 17 491,60

IŠLAIDOS:

darbuotojų atlyginimai ir mokesčiai 43 332,84

buhalterijos paslaugos 6 000,00

patalpų nuomos, ryšių ir kitos ūkio išlaidos 16 660,00

viešinimas ir komunikacija 10 000,00

teisinės paslaugos 1 000,00

LSFS susirinkimas, prezidiumo posėdžiai 3 000,00

komandiruočių išlaidos 4 000,00

narystės ENGSO mokestis 1 500,00

narystės LDK mokestis 0,00

nenumatytos išlaidos

#100SportoŽvaigždžių 1 000,00

Lietuvos sporto vadybos apdovanojimai 10 000,00

RĖMĖJAI

PARAMA UKRAINA

SOCMIN

KA-1'20 22 767,00

OD4SG 3 000,00

DRAW

ACTION 8 000,00

VISO: 96 492,84 33 767,00

LIKUTIS: -13 473,50 31 048,99

PLANAS 2022 m.

 


