LIETUVOS BEISBOLO ASOCIACIJA

2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-03-31 Nr. B20-01

I. Bendroji dalis
Lietuvos beisbolo asociacija (191367854), toliau Asociacija, LR Juridinių asmenų registre
įregistruota 1993-03-01. Asociacija yra Lietuvos nacionalinė beisbolo sporto federacija, pripažinta
įgaliotų Lietuvos institucijų bei pasaulinių sporto organizacijų. Asociacija plėtoja beisbolą Lietuvoje,
ruošia Lietuvos nacionalines rinktines, populiarina beisbolo žaidimą.
Vykdydama veiklą Asociacija dalyvauja Lietuvos valstybinėje aukšto meistriškumo sporto
programoje, kuriai gauna valstybės biudžeto lėšų. Asociacija taip pat dalyvauja Lietuvos Tautinio
olimpinio komiteto programose, savivaldybių bei fondų sporto finansavimo programose.
2019 m. Asociacija neturėjo samdomų darbuotojų. 2018 m. Asociacijoje dirbo 1 darbuotojas,
kuris iki metų pabaigos buvo atleistas.
II. Apskaitos politika
Asociacijos finansinės ataskaitos rengiamos pagal LR Finansų ministerijos 2018-12-18 įsakymą
Nr. 1K-443 „Dėl Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos
ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų)
įvertinimo“.
Finansavimo straipsniams priskiriamos lėšos, gautos iš valstybės biudžeto, kitų programų, rėmėjų.
Narių mokesčiai taip pat priskiriami finansavimui. Apskaitoje rodomi tik faktiškai gauti nario mokesčiai.
Į finansavimo pajamas, panaudota finansavimo dalis perkeliama tiesioginiu būdu, atsižvelgiant į
finansavimo tikslą, o netikslinis finansavimas į pajamas nurašomas chronologine tvarka.
Nemokamai gautas ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas kaip ilgalaikis materialus turtas bei
dotacija, nemokamai gautas kitas turtas – kaip veiklos sąnaudos ir finansavimo pajamos.
Pajamos ir sąnaudos apskaitoje pripažįstamos pagal kaupimo principą.
III. Aiškinamojo rašto pastabos
1 pastaba. Ilgalaikis turtas
Balanso eilutėje „Materialusis turtas“ parodyta 2018 m. iš valstybės biudžeto lėšų, už 11700 Eur
įsigyta beisbolo aikščių įranga, atskaičius nusidėvėjimą. Nusidėvėjimo dydis 4 metai.

2 pastaba. Gautas finansavimas
2019 m. Asociacija gavo šį finansavimą (pateikiamas palyginimas su 2018 m.)
Finansavimo šaltinis

2019 m., Eur

2018 m., Eur

59 004

54 531

0

16 000

102 701

60 569

GPM 2% parama

59

0

Narių mokesčiai

60

160

161 824

131 260

Valstybės biudžetas (KKSD)
Valstybės biudžetas (SRF)
LTOK

Iš viso

3 pastaba. Veiklos sąnaudos
Čia detalizuota veiklos rezultatų ataskaitos „Veiklos sąnaudų“ eilutėje parodyta suma, iš viso 192
334 Eur:
-

Varžybų ir kitų renginių sąnaudos 43 887 Eur;
Rinktinių sąnaudos 94 959 Eur;
Beisbolo aikščių tvarkymas 18 475 Eur;
Beisbolo inventoriaus ir aprangos pirkimai 4 859 Eur;
Veiklos viešinimo sąnaudos 1 461 Eur;
Kitos veiklos sąnaudos 28 693 Eur.
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