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2017 m. gruodžio 31 d. BALANSAS (Eur) 
 

  

TURTAS 

 

Pastabų 

Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

A. ILGALAIKIS TURTAS  - - 

I.  NEMATERIALUSIS TURTAS  - - 

1. Patentai, licencijos  - - 

2. Programinė įranga  - - 

3. Kitas nematerialusis turtas  - - 

II. MATERIALUSIS TURTAS  - - 

1. Žemė  - - 

2. Pastatai ir statiniai  - - 

3. Mašinos ir įrengimai  - - 

4. Transporto priemonės  - - 

5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  - - 

6. Nebaigta statyba  - - 

7. Kitas materialusis turtas  - - 

III. FINANSINIS TURTAS  - - 

1. Po vienerių metų gautinos sumos  - - 

2. Kitas finansinis turtas  - - 

B. TRUMPALAIKIS TURTAS  12850 11255 

I.  ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 

NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 

 2360 899 

1.  Atsargos  - - 

2.  Išankstiniai apmokėjimai 3.1. 2360 899 

3. Nebaigtos vykdyti sutartys  - - 

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS  167 30 

1. Pirkėjų įsiskolinimas 3.2. 167 30 

2. Kitos gautinos sumos  - - 

III.  KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  - - 

1. Trumpalaikės investicijos  - - 

2. Terminuoti indėliai  - - 

3. Kitas trumpalaikis turtas  - - 

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  10323 10326 

 TURTAS, IŠ VISO  12850 11255 
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2017 m. gruodžio 31 d. BALANSO tęsinys (Eur) 
 

  

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
Pastabų 

Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

C. NUOSAVAS KAPITALAS  12850 11255 

I. KAPITALAS  - - 

II. PERKAINOJIMO REZERVAS  - - 

III. KITI REZERVAI   - - 

IV. VEIKLOS REZULTATAS 3.4. 12850 11255 

1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas  1595 8703 

2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas  11255 2552 

D. FINANSAVIMAS  - - 

1.  Dotacija  - - 

2. Tiksliniai įnašai  - - 

3.  Nario mokesčiai  - - 

4. Nepanaudota parama  - - 

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  - - 

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  - - 

1. Finansinės skolos  - - 

2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  - - 

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  - - 

1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis  - - 

2. Finansinės skolos  - - 

3. Skolos tiekėjams  - - 

4. Gauti išankstiniai  dalyvių apmokėjimai  - - 

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  - - 

6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  - - 

 NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO 

 12850 11255 

 

 

 

 

 

 

Toliau pateikiamos finansinių ataskaitų pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų rinkinio dalis. 

 

 

 

Prezidentas    Vidmantas  Poškaitis 

 

 

 

 

Buhalterinę apskaitą tvarkančios 

įmonės atstovas    Vaiva  Bogužienė 
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VEIKLOS ATASKAITA už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius 

ataskaitinius metus (Eur) 
 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Pastabos 

Nr. 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

Praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

I. PAJAMOS 3.3. 241009 217995 

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes  6723 4461 

2. Finansavimo pajamos    

2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo 

pajamos 

 99300 91080 

2.2. Kitos finansavimo pajamos  134888 122453 

3. Kitos pajamos  98 1 

II. SĄNAUDOS  239414 209292 

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina  - - 

2. Kitos sąnaudos  - - 

3. Veiklos sąnaudos 3.5. 239414 209292 

3.1.      Pardavimo  - - 

3.2.      Darbuotojų išlaikymo  - - 

3.3.      Nusidėvėjimo (amortizacijos)  - - 

3.4.      Patalpų išlaikymo  533 611 

3.5.      Ryšių  - - 

3.6.      Transporto išlaikymo  - - 

3.7.      Turto vertės sumažėjimo  - - 

3.8.      Kitos veiklos sąnaudos  238881 208681 

3.9.      Suteiktos labdaros, paramos  - - 

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ 

 1595 8703 

IV. PELNO MOKESTIS  - - 

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS  1595 8703 

 
 

Toliau pateikiamos finansinių ataskaitų pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų rinkinio dalis. 

 

 

 

Prezidentas    Vidmantas  Poškaitis 

 

 

 

 

 Buhalterinę apskaitą tvarkančios 

įmonės atstovas    Vaiva  Bogužienė 
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PATVIRTINTA 

2018 m. ___________ mėn. 

Protokolo Nr.____ 

2017 m. gruodžio 31 d. 

Finansinių ataskaitų 

aiškinamasis raštas 
 

 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Įregistravimo data 

Asociacija Lietuvos kyokushin karate federacija  (toliau LKKF) buvo įregistruota 1996 m. gruodžio 12 d., LR 

Juridinių asmenų registre. LKKF yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis 

asociacijos teisinę formą. Asociacijos kodas 9072723. Asociacijos registracijos adresas - Žemaitės g. 6, 

Vilnius. 

Asociacijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

 

2. Asociacijos veikla 

Pagrindinis LKKF veiklos tikslas – populiarinti ir plėtoti kyokushin karate sporto šaką Lietuvoje, tikslingai 

koordinuojant LKKF narių veiklą, atstovaujant ir ginant jų interesus bei tenkinant kitus viešuosius interesus. 

Veiklos sritys ir rūšys: 

1. Apjungti klubus ir/ar kitas visuomenines organizacijas, propaguojančias kyokushin karate sporto šaką; 

2. Populiarinti, propaguoti ir vystyti kyokushin tiek profesionaliame, tiek mėgėjų lygiuose; 

3. Profesionaliai ir prieinamai LKKF nariams bei kitiems interesantams teikti sporto paslaugas; 

4. Sudaryti LKKF nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti kyokushin karate 

sportą Lietuvoje, padėti jiems rūpintis kyokushin karate sporto materialine – technine baze; 

5. Pagal LKKF galimybes teikti Lietuvos kyokushin karate sportininkams, treneriams bei teisėjams 

materialinę, techninę, finansinę ir moralinę paramą; 

6. Plėtoti sportinius ryšius su kitų valstybių sporto federacijomis; 

7. Ir kt. 

 

 

 



 

7 

 

3. Darbuotojų skaičius 

Asociacijoje samdomų darbuotojų 2017-12-31 dienai nebuvo. 

 

4. Valdymo organai 

Aukščiausias LKKF organas – visuotinis narių susirinkimas. Kolegialus valdymo organas - Prezidiumas. 

Vienasmenis valdymo organas – Prezidentas. Visuotinis narių susirinkimas bei Prezidiumas gali sudaryti 

komisijas, specialiąsias komisijas, tarybas, kolegijas ir kitus struktūrinius padalinius. LKKF įgyja civilines 

teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. 

 

5. Lėšų šaltiniai 

LKKF lėšų šaltiniai yra Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR vyriausybės asignavimai, patvirtintai 

programai vykdyti, taip pat gauta parama bei kitos teisėtai gautos lėšos. Kitoms teisėtai gautoms išlaidoms 

priskiriama: gautos lėšos už sportininkų egzaminavimą bei dalyvio mokesčiai. 

 

6. Nariai 

2017 m. LKKF nariams priklausė 58 nariai. Visi nariai yra juridiniai asmenys: 

1. „Sporto amžius“ – Active Gym 

2. Karatė sporto klubas „Argus“ 

3. Sporto klubas "Klaipėdos asas" 

4. Sporto klubas Atemi 

5. Asociacija "Klaipėdos avangardas" 

6. Sporto klubas „Budora“ 

7. Kuršėnų kyokushin karate klubas „DAO“ 

8. Akmenės rajono sporto klubas „Energija“ 

9. Vilniaus kyokushin karate ir sveikatingumo klubas „Energijos smūgis“ 

10. Karate sporto klubas "FENIKSAS" 

11. Klubas "Fortissimus" 

12. Karatė ir sveikatingumo klubas "Fudošin" 

13. Sporto ir sveikatingumo centras „Galaktika A“ 

14. Sporto klubas „Ičibanas“ 

15. Kyokushin karate klubas „ÏPPON“ 

16. Ignalinos sporto klubas „Yoko“ 

17. Jurbarko sporto klubas „Kumite“ 

18. Mažeikių sporto klubas „Kaminais“ 

19. VšĮ Auto Moto group, KAMUIDO 

20. Sporto klubas KANU 

21. Kauno vaikų ir jaunimo karatė kiokušin klubas „Kariai“ 

22. Kauno sporto klubas „Katana“ 
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23. Karatė klubas „Kovas“ 

24. Kauno karate kiokušin klubas 

25. Kyokushin karate „KUMITE“ klubas 

26. Kauno sporto klubas „Kumštis“ 

27. Asociacija „Mohikanas“ 

28. Klaipėdos miesto karatė kyokushin klubas „Okinava“ 

29. Sporto klubas „Oriens-Karate“ 

30. Kauno karate kiokušin klubas „OSU“ 

31. Kauno sporto klubas „Rifas“ 

32. Sporto klubas „Sakura“ 

33. Rokiškio rajono karate kyokushin sporto klubas „Samuraj“ 

34. Visuomeninė organizacija sporto klubas „Saulės ženklas“ 

35. Kauno kyokushin karate ir sveikatingumo klubas "SEIKEN" 

36. Viešoji įstaiga „Sensei“ klubas 

37. Sporto klubas „SHIN“ 

38. Utenos Kyokushin karate klubas "SHIN" 

39. Klaipėdos karate kiokušin klubas „SHODAN“ 

40. Palangos karate kiokušin klubas "SHODAN" 

41. Kretingos karate kiokušin klubas "SHODAN" 

42. Plungės karate kiokušin klubas "SHODAN" 

43. Telšių karate kiokušin klubas "SHODAN" 

44. Panevėžio kyokushin karate ir sveikatingumo klubas „Tobulėjimo kelias“ – Shojin 

45. ASOCIACIJA SHORI 

46. Sostinės karatė mokykla 

47. Sporto klubas „Spartanika“ 

48. Kėdainių sporto klubas „Stoikas“ 

49. Anykščių karatė sporto klubas 

50. Tauragės sporto klubas „Taurus“ 

51. Tensho kyokushin karate klubas 

52. Karate ir sveikatingumo klubas "Tetsujin" 

53. Kiokušin karatė klubas „Tigras“ 

54. Karatė klubas „Tori“ 

55. Marijampolės kyokushin karate klubas „Tornadas“ 

56. Sporto klubas „TOSHI“ 

57. Asociacija „Vienu smūgiu“ 

58. Kyokushin karate klubas „Vytis“ 
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II. APSKAITOS POLITIKA 
 

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė 

LKKF apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius 

teisės aktus: 

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą; 

- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą; 

- Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis; 

- LR asociacijų įstatymą; 

- LR kūno kultūros ir sporto įstatymą. 

Finansiniai LKKF metai sutampa su kalendoriniais.  Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, 

kuriais LKKF vadovavosi rengdama metinę finansinę atskaitomybę. 

LKKF sudaro pelno nesiekiančių subjektų finansinę atskaitomybę už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 

2017 gruodžio 31 d. 

LKKF per 2017 m. vykdė veiklą, nustatytą asociacijos įstatuose. 

Šioje finansinėje atskaitomybėje visos sumos pateiktos vietine valiuta, eurais (EUR).  

 

2. Bendrovės apskaitos politika 

2.1. Nematerialiojo  ir ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika 

LKKF nuosavybės teise priklausančio tiek materialiojo, tiek nematerialio ilgalaikio turto 2017-12-31 neturi. 

 

2.2. Atsargų apskaitos politika 

Įsigytos atsargos (sportinis inventorius) apskaitoje registruojamas įsigyjimo savikaina. Įsigyjamas tik tuo metu 

reikalingas ir būtinas naudojimui inventorius, kuris iškart perduodamas eksploatuoti, o jo vertė iškart 

pripažįstama sąnaudomis. 

 

2.3. Dotacijos, subsidijos ir tikslinis finansavimas 

Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. 

Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius: 

1. gauto turto naudojimo tikslas atitinka ūkio subjekto įstatuose nustatytus tikslus; 

2. ūkio subjektas neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų. 
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Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir 

įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. Ūkio 

subjektas kaupia informaciją pagal dotacijos davėjus, gauto turto grupes. 

Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir 

užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams 

įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie atitinka šiuos požymius: 

1. įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas; 

2. yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti. 

Jeigu tiksliniai įnašai atitinka nustatytus kriterijus, jie registruojami apskaitoje kaip gautini. Jeigu tiksliniai 

įnašai neatitinka pripažinimo kriterijų, apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai 

įnašai. Tiksliniais įnašais gali būti pripažįstamos negrąžintinos paskolos, jeigu ūkio subjektas gali garantuoti, 

kad bus įvykdytos visos paskolos panaudojimo sąlygos ir jos grąžinti nereikės. Tiksliniai įnašai pripažįstami 

panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis.  

 

2.4. Įsipareigojimai 

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atspindėti balanse tik tada, kai įmonė įgyja prievoles, kurios turės 

būti įvykdytos.  

Ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įmonė turės įvykdyti vėliau nei per vienerius metus nuo balanso 

sudarymo datos.  

Trumpalaikiai įsipareigojimai – įvykdytini per vienerius metus. 

Įsipareigojimai įvertinami savikaina. 

 

2.5. Pinigai 

Pinigai -  pinigai įmonės banko sąskaitoje. 

 

2.6. Nuosavas kapitalas 

LKKF kapitalo nesudariusi. 

 

2.7. Pajamų apskaitos politika 

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, 

neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ūkio subjekto ekonominės naudos padidėjimas. 

Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, 

kadangi tai nėra ūkio subjekto gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo. Į uždirbtas 

pajamas neįskaitomos pardavimo nuolaidos, kuriomis pirkėjai pasinaudojo arba pasinaudos vėliau. 
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2.8. Sąnaudų apskaitos politika 

Sąnaudos LKKF pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 

kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos 

tikrąja verte. 

Veiklos sąnaudoms priskiriamos šios sąnaudos: patalpų nuoma; patalpų išlaikymo sąnaudos; ryšių sąnaudos; 

narysčių mokesčio sąnaudos, banko paslaugos, apskaitos paslaugos, neatskaitomo PVM sąnaudos  bei kitos su 

asociacijos veiklos tikslais susijusios sąnaudos.  

 

2.9. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai 

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: teigiama ir neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka, gautinos 

ir mokėtinos palūkanos. 

 

2.10. Užsienio valiutos 

Operacijos užsienio valiuta įvertinamos eurais operacijos dieną nustatytu valiutos keitimo kursu. Piniginis 

turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta yra įvertinami eurais balansinės ataskaitos dieną pagal nustatytą 

oficialų Lietuvos banko skelbiamą euro ir užsienio valiutos santykį.  Užsienio valiutos kurso pasikeitimo 

teigiamas rezultatas apskaitomas finansinės veiklos pajamose, neigiamas – finansinės veiklos sąnaudose ir 

parodomi pelno (nuostolio) ataskaitoje. 

 

2.11. Įvykiai po balanso sudarymo datos 

Finansinė atskaitomybė koreguojama, jei po balansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos 

finansinės atskaitomybės duomenims. Reikšmingi po balansiniai įvykiai pateikiami aiškinamajame rašte. 
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

 

3.1. Išankstiniai apmokėjimai 

Išankstiniai apmokėjimai 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Lietuvos paštas AB 360 675 

Neteisingai nurašyta suma 2000 224 

Viso: 2360 899 

 

3.2. Pirkėjų įsiskolinimas 

Pirkėjų įsiskolinimas 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

SENSEI klubas VĮ 167 30 

Viso: 167 30 

 

3.3 Finansavimo pajamos 

Finansavimo pajamos 2017 m. gruodžio 31 d. 2016 m. gruodžio 31 d. 

Iš valstybės lėšų 99300 91080 

Iš jų: 

• pagal projektą „Kyokushin karate plėtra“ 

• pagal projektą „Vaikų ir jaunimo užimtumas 

vasarą, vasaros stovyklų organizavimas“  

• pagal projektą „Trenerių bei teisėjų  tobulinimo 

plėtotė“ 

• pagal projektą  „Specialios sporto įrangos 

įsigijimas“ 

 

74300 

 

10000 

 

5000 

 

 

10000 

 

 

61080 

28000 

 

2000 

Iš juridinių ir fizinių asmenų 63027 58721 

Iš dalyvio mokesčių, sportininkų egzaminavimo 71861 63732 

Iš kt. šaltinių 6821 4462 

Viso: 241009 213533 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu LKKF vykdė įstatuose numatytą sportinę veiklą. Gautos pajamos už parduotus bilietus 

į čempionatą - 3126 Eur. Už tiekėjo reklamą sporto renginio metu gautos pajamos - 3597 Eur. 

 

3.4. Nepanaudota parama, dotacijos 

Likutis 

2017.01.01 

2017 m. 

gauta parama, 

dotacijos 

2017 m. 

panaudota parama, 

dotacijos 

Likutis                

2017.12.31 

11255 162327 160732 12850 

 

2016 m. 145560 Eur patirtų sąnaudų kompensuota iš gautos paramos, tikslinių dotacijų, o likusi dalis – 63732 

Eur sąnaudų kompensuota lėšomis gautomis už dalyvių mokesčius, sportininkų egzaminavimą. 
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3.5. Veiklos sąnaudos 

Veiklos sąnaudos per 2017 metus sudarė 239 414 Eur, tame skaičiuoje kitos bendrosios sąnaudos sudarė 31 

521 Eur. 

Kitas bendrąsias sąnaudas sudarė patalpų išlaikymo, nario mokesčių, banko paslaugų, apskaitos paslaugų, 

salių nuomos, transporto paslaugų, interneto sąnaudos ir kt. 

 

3.5.1. Sporto renginių sąnaudos 

 

 

Rodiklis 2017 m. 2016 m. 

Prizininkų skaičius, vnt. 20 16 

Išmokėtų prizų suma, Eur 16650 12450 

Išmokėti maistpinigiai, Eur 16275 10100 

 

 

Sporto renginiams per 2017 m. patirtų išlaidų suma sudarė  207 893 Eur. 

 

 

  

Sporto renginio 

pavadinimas 
Renginio data 

Gautas tikslinis 

finansavimas 
Išlaidos, Eur 

Pasaulio čempionatas 2017.06.25 - 07.03 - 46371 

LT vaikų čempionatas 2017.04.01 - 2307 

Europos čempionatai 

2017.04.06 - 10;  

2017.11.09 - 12 

 

- 53748 

Vasaros stovykla 2017.07.16 - 08.06 - 33637 

Jaunučių LT 

čempionatas 

2017.04.22 
- 3138 

Jaunimo LT 

čempionatas 

2017.05.13 
- 1660 

U22 ir LT – open 

rinktinių stovykla 

2017.09.09 – 10.08 
- 11554 

Teisėjų seminaras 2017.01.14 - 1551 

Kata čempionatas 2017.03.04 - 1267 

Moksleivių taurė 2017.11.04 - 4633 

KWU čempionatas 2017.12.05 - 11 - 34589 

Suaugusių - jaunių 

čempionatai 

2017.02.04 - 05 
- 10859 

Kiti renginiai  - 2579 

Iš viso  - 207893 
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Sporto renginiams buvo patirtos išlaidos samdant transportą, sportininkų apgyvendinimui, maitinimo 

paslaugoms, draudimui, reklamai, kelionių bilietams, prizams ir pan. Europos čempionatų išlaidos nurodytos 

kartu su pasiruošimo jiems išlaidomis.  

 

 

 

 

 

 

Prezidentas     Vidmantas Poškaitis 

 

 

Buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės atstovas  Vaiva Bogužienė 


