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11. Įstaigos veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.
Siekdama savo tikslų, VšĮ futbolo akademija „Šiauliai“ veikia sporto ir švietimo srityse, vykdo
sportinę veiklą pagal plėtojamą futbolo sporto profilį, organizuoja vaikų, jaunių, jaunimo ir
suaugusiųjų sportininkų sportinį rengimą, ugdo aukštos kvalifikacijos, visapusiškai
išsilavinusius futbolininkus, rengia juos Lietuvos rinktinėms, vykdo sveikatą stiprinančią kūno
kultūrą, mėgėjų sportą, plėtoja ir remia Lietuvos olimpinį judėjimą, organizuoja ir rengia
futbolo varžybas ir kitus sportinius renginius, kartu su miesto, šalies ir užsienio sporto
organizacijomis vysto bendrą sportinę veiklą, sudaro sąlygas VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“
narių fiziniam ir dvasiniam tobulėjimui. Įstaiga 2018 m. nevykdė ūkinės veiklos, taip, kaip ji
suprantama pagal LR konkurencijos įstatymą.

II. APSKAITOS POLITIKA
12. Viešoji įstaiga futbolo akademija „Šiauliai“ (toliau – Futbolo akademija) tvarkydama ir
rengdama apskaitą, finansines ataskaitas, vadovaujasi:
 bendraisiais apskaitos principais, nustatytais LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme;






13.
14.
15.

LR Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių
ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų
įvertinimo taisyklių patvirtinimo“;
Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pavyzdiniu sąskaitų
planu ir rekomenduojamais jo paaiškinimais;
LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą.
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Įstaigos finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos
piniginiais vienetais – eurais.
Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant programą „FINAS“ ir
„FINALGA“.
NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITA

16. Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios
formos, kuriuo ūkio subjektas disponuoja ir kurį naudodamas tikisi gauti tiesioginės ir
netiesioginės ekonominės naudos.
17. Nematerialusis turtas pripažįstamas, jeigu jis atitinka visus šiuos nematerialiojo turto
pripažinimo požymius:
1) ūkio subjektas pagrįstai tikisi ateityje gauti iš turto ekonominės naudos;
2) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito
turto vertės;
3) ūkio subjektas gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis
kitiems.
18. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
19. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų
suma (ar kitokio sunaudoto turto vertė), įskaitant muitus ir kitus negrąžinamus mokesčius.
Turto įsigijimo savikainai gali būti priskiriamos ir kitos tiesioginės turto paruošimo
numatomam naudojimui išlaidos.
20. Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo
sutartyje ar kitame perdavimo dokumente nurodyta to turto vertė. Kai turto vertė nenurodyta,
gauto nematerialiojo turto vertę, kuri ir bus laikoma įsigijimo savikaina, nustato ūkio subjektas,
atsižvelgdamas į to turto tikrąją vertę jo gavimo metu, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai
nustatyti. Tuo atveju, kai tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, neatlygintinai gauto
nematerialiojo turto įsigijimo savikaina yra lygi vienam eurui. Prie nematerialiojo turto
įsigijimo savikainos priskiriamos tiesiogiai su šio turto įsigijimu ir paruošimu naudoti
susijusios išlaidos.
21. Nematerialiojo turto naudojimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kurį jos buvo
patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos jį įsigijus
ar sukūrus, turi būti pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patiriamos.
22. Balanse nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro
suma, gauta iš nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus amortizacijos
sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką.
23. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama amortizacijos sąnaudomis kiekvieną
ataskaitinį laikotarpį. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio 1
dienos po jo įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo arba
pardavimo ir tada, kai visa ilgalaikio nematerialiojo turto vertė perkeliama į sąnaudas.
24. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama remiantis metine amortizacijos suma, kurią
ūkio subjektas nusistato, atsižvelgdamas į:
1) planuojamą turto naudingo tarnavimo laiką;
2) informaciją apie panašaus ir panašiai naudojamo turto naudingo tarnavimo laiką;
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3) techninį, technologinį ir kitokį senėjimą;
4) turto kontrolės laikotarpį ir teisinius bei kitokius veiksnius, ribojančius naudojimo laiką;
5) turto naudingo tarnavimo laiko priklausomybę nuo kito ūkio subjekto turto naudingo
tarnavimo laiko.
25. Jeigu ūkio subjektas kontroliuoja nematerialųjį turtą turėdamas teisių, kurios buvo suteiktos
ribotam laikui, nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas neturi viršyti tų teisių galiojimo
laiko.
26. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)
amortizacijos skaičiavimo metodą.
27. Kiekvienų finansinių metų pabaigoje turi būti patikrinamas nematerialiojo turto naudingo
tarnavimo laikas. Jeigu tikėtinas turto naudingo tarnavimo laikas skiriasi nuo jo naudojimo
trukmės, neamortizuoto nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpis turi būti
patikslintas.
28. Jeigu apskaitoje įregistruotas nematerialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo
nematerialiajam turtui požymių, jis nurašomas.
29. Perleidus nematerialųjį turtą, veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas jo perleidimo rezultatas.
Pelnas arba nuostoliai, susidarę perleidus nematerialųjį turtą, apskaičiuojami iš gautų pajamų
atimant perleisto turto likutinę vertę ir visas su perleidimu susijusias išlaidas.
30. Praradus ar nurašius nevisiškai amortizuotą nematerialųjį turtą, pripažįstami turto nurašymo
nuostoliai, kurie veiklos rezultatų ataskaitoje parodomi kaip veiklos sąnaudos.
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITA
31. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuris teikia ūkio subjektui ekonominės
naudos ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė
už ūkio subjekto nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.
32. Sprendimus dėl ilgalaikio materialiojo turto iki 1000 eurų vertės (skaičiuojama atskirai
kiekvienam sandoriui) pirkimo ar kitokio jo įsigijimo priima Futbolo akademijos vadovas.
33. Sprendimus dėl ilgalaikio materialiojo turto nuo 1001 euro vertės (skaičiuojama atskirai
kiekvienam sandoriui) pirkimo ar kitokio jo įsigijimo priima Visuotinis dalininkų susirinkimas.
34. Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:
1) ūkio subjektas ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
2) ūkio subjektas pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
3) ūkio subjektas gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
4) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio
materialiojo turto savikainą, ūkio subjekto nusistatytą kiekvienai turto grupei;
5) ūkio subjektui yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.
35. Jeigu ūkio subjektas ketina įsigyti materialiojo turto, teiksiančio jam ekonominės naudos ilgiau
nei vienerius metus, tai iš anksto mokamos sumos, avansinės įmokos ir kitos panašaus
pobūdžio sumos, mokamos už tokį turtą, turi būti priskiriamos ilgalaikiam turtui. Ilgalaikiam
materialiajam turtui taip pat priskiriamas gautas, bet dar nepradėtas naudoti arba nebaigtas
komplektuoti ilgalaikis materialusis turtas. Šiame punkte nurodytas turtas apskaitoje
registruojamas atskirai. Balanse toks turtas įtraukiamas į ilgalaikio materialiojo turto
atitinkamus straipsnius.
36. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
balanse rodomas balansine verte – lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą,
sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką.
37. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina turi būti nustatoma prie pardavėjui sumokėtos
arba mokėtinos už šį turtą sumos pridedant muitą, akcizą, kitus negrąžinamus mokesčius,
susijusius su šio turto įsigijimu, atsivežimo bei šio turto parengimo naudoti išlaidas
(instaliavimo, bandymo, derinimo ir kitas), padarytas iki jo naudojimo pradžios. Į
nekilnojamojo turto įsigijimo savikainą įskaitomas turto įregistravimo mokestis ir remonto
sąnaudos, patirtos iki jo naudojimo pradžios. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą
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neįskaitomas pridėtinės vertės mokestis, išskyrus atvejus, kai pridėtinės vertės mokestis yra
negrąžinamas (neatskaitomas). Negrąžinamą (neatskaitomą) pridėtinės vertės mokestį ūkio
subjektas gali įskaityti į turto įsigijimo savikainą.
38. Jeigu ūkio subjektas ilgalaikį materialųjį turtą gauna steigėjų (savininkų, dalininkų, narių)
turtinių įnašų forma, turto įsigijimo savikainą sudaro dalininkų patvirtinta investuoto turto
vertė, kuri negali būti didesnė už jo tikrąją vertę, ir šio turto įregistravimo bei parengimo
naudoti išlaidos.
39. Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro paramos,
dovanojimo sutartyje ar kitame perdavimo dokumente nurodyta to turto vertė. Kai turto vertė
nenurodyta, gauto ilgalaikio materialiojo turto vertę, kuri ir bus laikoma įsigijimo savikaina,
nustato ūkio subjektas, atsižvelgdamas į to turto tikrąją vertę jo gavimo metu, jei tikrąją vertę
įmanoma patikimai nustatyti. Tuo atveju, kai tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti,
neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina yra lygi vienam eurui. Prie
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos priskiriamos tiesiogiai su šio turto įsigijimu ir
paruošimu naudoti susijusios išlaidos.
40. Lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyjamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą
sudaro lizingo (finansinės nuomos) sutartyje nurodyta jo kaina, išskyrus mokėtinas palūkanas.
41. Pagal nuomos, panaudos sutartis valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina yra
atitinkamose nuomos, panaudos sutartyse nurodytoji jo vertė.
42. Kiekvieno ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudojimo pradžia įforminama ūkio subjekto
vadovo patvirtintu ilgalaikio materialiojo turto perdavimo naudoti aktu arba kitu apskaitos
dokumentu.
43. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo suma,
kurią ūkio subjektas nusistato pats, atsižvelgdamas į:
1) planuojamą ilgalaikio materialiojo turto naudojimo intensyvumą, turto naudojimo aplinką,
naudingųjų turto savybių kitimą per visą jo naudingo tarnavimo laiką;
2) teisinius ir kitokius veiksnius, ribojančius ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką;
3) ūkio subjekto nusistatytą likvidacinę ilgalaikio materialiojo turto vertę.
44. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po ilgalaikio materialiojo
turto perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo arba
pardavimo ir tuo atveju, kai visa naudojamo ilgalaikio materialiojo turto vertė (atėmus
likvidacinę vertę) perkeliama į produkcijos (darbų, paslaugų) savikainą.
45. Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą
apskaičiuoja lizingo gavėjas.
46. Išnuomoto turto ir pagal panaudos sutartį perduoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą
skaičiuoja ir į sąnaudas įskaito turto savininkas (nuomotojas, panaudos davėjas).
47. Taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo
skaičiavimo metodas.
48. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė turi būti nuosekliai paskirstyta per visą jo
naudingo tarnavimo laiką.
49. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma turi būti pripažinta sąnaudomis kiekvieną
ataskaitinį laikotarpį, išskyrus atvejus, kai nusidėvėjimo sąnaudos įtraukiamas į kito turto
pasigaminimo savikainą.
50. Nusistatyta ilgalaikio materialiojo turto metinė nusidėvėjimo suma, naudingo tarnavimo laikas
ir likvidacinė vertė gali būti tikslinami gavus papildomos informacijos.
51. Turto naudingo tarnavimo laikas turi būti periodiškai tikrinamas. Jeigu pastebėtas reikšmingas
laukiamos iš to turto ekonominės naudos pasikeitimas, nusidėvėjimo skaičiavimo metodas ir
(arba) naudingo tarnavimo laikas turi būti pakeisti taip, kad atitiktų pasikeitusią situaciją.
52. Jeigu ilgalaikio materialiojo turto vertė tikslinama dėl jo rekonstravimo ir remonto,
nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo iš naujo nustatytos jo vertės. Šio turto nudėvimoji vertė,
pradedant nuo laikotarpio, kurį ji buvo patikslinta, turi būti nudėvėta per likusį arba patikslintą
turto naudingo tarnavimo laiką.
53. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio,
kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms.
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54. Jeigu dėl avarijos ar kitų priežasčių sugadinto ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidas
kompensuoja draudimo įmonė, remonto išlaidos mažinamos kompensuojama suma. Jeigu
kompensuojama suma viršija remonto išlaidas, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio
pajamomis.
55. Išsinuomoto, pagal panaudos sutartį valdomo ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo
išlaidos (kai jų nekompensuoja nuomotojas, panaudos davėjas) pripažįstamos nuomininko,
panaudos gavėjo veiklos sąnaudomis.
56. Jeigu nuomotojas, panaudos davėjas nekompensuoja nuomininko, panaudos gavėjo patirtų
ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo arba remonto išlaidų, šios išlaidos pripažįstamos
nuomininko, panaudos gavėjo veiklos to ataskaitinio laikotarpio, kurį jos buvo patirtos,
sąnaudomis. Jeigu rekonstravimo arba remonto išlaidų pripažinimas sąnaudomis tą patį
laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, reikšmingai paveiktų veiklos rezultatus, šios išlaidos
pripažįstamos turtu ir nudėvimos per likusį to turto nuomos, panaudos laikotarpį.
57. Jeigu nuomotojas, panaudos davėjas sutinka atlikto ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų
vertę kompensuoti arba ja sumažinti nuomos mokestį, nuomininkas, panaudos gavėjas remonto
išlaidas apskaitoje registruoja kaip gautiną sumą.
58. Ilgalaikis materialusis turtas, laikinai nenaudojamas ūkio subjekto veikloje, apskaitoje
registruojamas atskiroje sąskaitoje. Balanse šis turtas parodomas toje pačioje turto grupėje,
kuriai jis buvo priskirtas, kol buvo naudojamas. Aiškinamajame rašte turi būti pateikiama
informacija apie laikinai nenaudojamą turtą.
59. Perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas šio turto
perleidimo rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš gautų pajamų atimant parduoto turto likutinę
vertę ir visas su perleidimu susijusias išlaidas.
60. Netinkamas (negalimas) naudoti ilgalaikis materialusis turtas nurašomas. Nurašius visiškai
nudėvėtą turtą, gautos dalys ar medžiagos apskaitoje registruojamos kaip atsargos grynąja
galimo realizavimo verte. Jeigu nurašyto turto likvidacinė vertė didesnė už gautų dalių ir
medžiagų grynąją galimo realizavimo vertę, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio
nuostoliu dėl turto nurašymo, jeigu turto likvidacinė vertė mažesnė, – ataskaitinio laikotarpio
pelnu dėl turto nurašymo.
61. Jeigu nurašomas turtas nevisiškai nudėvėtas, nenudėvėta suma pripažįstama ataskaitinio
laikotarpio nuostoliu dėl turto nurašymo. Jeigu išmontavus turtą gaunama jo dalių ar medžiagų,
jos apskaitoje registruojamos grynąja galimo realizavimo verte atsargų sąskaitoje, atitinkamai
mažinant dėl turto nurašymo patirtą nuostolį.
62. Jeigu ilgalaikis materialusis turtas prarandamas dėl vagystės, stichinių nelaimių, gamtos
reiškinių ar kitų panašių priežasčių, nuostoliai, atsiradę dėl šio turto praradimo, pripažįstami
ataskaitinio laikotarpio nuostoliais dėl turto praradimo, jei nėra galimybės šių nuostolių
kompensuoti. Jeigu pagrįstai tikimasi, kad nuostoliai bus atlyginti, numatoma atgauti suma
registruojama kaip gautina suma. Jeigu numatoma atgauti suma yra mažesnė už prarasto
ilgalaikio materialiojo turto vertę, likusi suma pripažįstama nuostoliu.
ATSARGŲ APSKAITA
63. Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį ūkio subjektas sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius
metus arba per vieną ūkio subjekto veiklos ciklą. Atsargoms priskiriamos: žaliavos, medžiagos
ir komplektuojamieji gaminiai, nebaigta gaminti produkcija, pagaminta produkcija, prekės,
skirtos perparduoti.
64. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansines
ataskaitas balanse jos rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
65. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję
mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti
bei kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir
kitos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis (pardavimo savikaina) tą patį laikotarpį, kai
buvo patirtos, jei sumos yra nereikšmingos.
66. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, išskyrus tuos
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67.
68.

69.
70.

atvejus, kai šis mokestis negrąžinamas (neatskaitomas).
Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos eurais pagal pirkimo dienos
valiutos kursą.
Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje arba
kitame perdavimo dokumente nurodyta jų vertė. Jeigu atsargų vertė dokumente nenurodyta,
gautų atsargų įsigijimo savikainą nustato ūkio subjektas, atsižvelgdamas į šių atsargų tikrąją
vertę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Tuo atveju, kai tikrosios vertės neįmanoma
patikimai nustatyti, neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikaina yra lygi vienam eurui.
Ūkio subjektas, apskaičiuodamas veikloje sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, taiko FIFO
(angl. – first-in, first-out) būdą, konkrečių kainų atsargų įkainojimo būdus.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas registruojamas taikant nuolat apskaitomų atsargų
apskaitos būdą. Taikant nuolat apskaitomų atsargų sunaudojimo būdą, buhalterinės apskaitos
sąskaitose registruojama kiekviena atsargų operacija: atsargų gavimas, atsargų perdavimas iš
vieno padalinio į kitą, atsargų sunaudojimas, nepanaudotų atsargų grąžinimas, atsargų
pardavimas.
VALIUTINIŲ OPERACIJŲ APSKAITA

71. Valiutinėmis operacijomis laikomos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurių vykdymas
susijęs su užsienio valiuta.
72.
Valiutinė operacija registruojama apskaitoje eurais pagal ūkinės operacijos atlikimo dienos
valiutos kursą. Komandiruotės išlaidos užsienio valiuta įvertinamos išvykimo į komandiruotę
dienos valiutos kursu.
73. Rengiant finansines ataskaitas, valiutiniai straipsniai balanse įvertinami pagal balanso
sudarymo dienos valiutos kursą.
74. Skirtumai, susidarę valiutiniuose straipsniuose dėl valiutos kurso pasikeitimo ir atsiradę
atliekant valiutines operacijas arba perkainojus balanso sudarymo dienos valiutos kursu
anksčiau įregistruotus valiutinius straipsnius, pripažįstami to ataskaitinio laikotarpio, kurį jie
susidarė, pajamomis arba sąnaudomis.
PAJAMŲ PRIPAŽINIMAS APSKAITOJE
75. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai
jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ūkio subjekto
ekonominės naudos padidėjimas.
76. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos.
77. Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už prekes (paslaugas), apskaitoje rodomi kaip ūkio subjekto
įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik pardavus prekes
(suteikus paslaugas).
78. Baudos ir delspinigiai už mokėjimo termino nesilaikymą (jų dydis ir gavimo tvarka turi būti
numatyti pirkimo–pardavimo sutartyje) apskaitoje pripažįstami tuo metu, kai gaunamas
apskaitos dokumentas arba kai jie sumokami.
79. Pajamos iš mokymo veiklos, kultūrinių bei įvairių kitų panašaus pobūdžio renginių
pripažįstamos suteikus šias paslaugas.
80. Ūkio subjekto per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos
finansavimo pajamomis.
81. Į kitas pajamas įskaitomas ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo pelnas, gauti ir gautini
dividendai, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios gauti palūkanos už kredito įstaigose laikomus
pinigus, valiutos kurso teigiama įtaka, baudos, delspinigiai, susiję su pirkėjų ir kitomis
skolomis.
SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMAS APSKAITOJE
82. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

rodomos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.
Ne visos per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos (išleisti pinigai, sunaudotas turtas bei
paslaugos, taip pat atsiradusios skolos) laikomos sąnaudomis ir ne visos per ataskaitinį
laikotarpį patirtos sąnaudos turi būti susijusios su šio laikotarpio išlaidomis. Per ataskaitinį
laikotarpį padarytos išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomos balanse kaip turtas.
Sąnaudos apskaitoje turi būti pripažintos įvykdžius šias sąlygas:
1) sąnaudomis gali būti pripažinta išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių (produkcijos)
pagaminimu arba paslaugų suteikimu;
2) sąnaudos turi būti susijusios su ūkio subjekto turto arba kitų juridinių asmenų jam
teikiamų paslaugų naudojimu arba ūkio subjekto įsipareigojimų kitiems juridiniams
asmenims didėjimu, ir šie įsipareigojimai turi būti patikimai įvertinti;
3) jeigu pajamos, susijusios su tam tikrų išteklių naudojimu, bus uždirbamos per keletą
būsimųjų ataskaitinių laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas
tik apytiksliai, apskaitoje naudojami netiesioginiai sąnaudų pripažinimo ir įtraukimo į
apskaitą būdai (ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija);
4) per ataskaitinį laikotarpį ūkio subjekto padarytos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to
ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų
uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų
bus galima gauti pajamų.
Ūkio subjektas, atsižvelgdamas į savo veiklos specifiką, savarankiškai pasirenka paslaugų ir
produkcijos savikainos apskaičiavimo metodą, sąnaudų priskyrimą atskiriems tikslams ir
programoms.
Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį,
kurį jos patirtos. Ūkio subjektas grupuoja su atskirų programų įgyvendinimu susijusias
sąnaudas pagal savo pasirinktą sąnaudų grupavimo būdą. Informacija apie finansavimo sumų
panaudojimą pagal atskiras programas pateikiama aiškinamajame rašte.
Prie kitų sąnaudų priskiriami: ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo nuostoliai, valiutos kurso
neigiama įtaka, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios mokėti palūkanos, baudos, delspinigiai ir
sąnaudos, nesusijusios su tipine ūkio subjekto veikla.
Prie veiklos sąnaudų priskiriamos pardavimo, darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio turto
nusidėvėjimo (amortizacijos), patalpų išlaikymo, patalpų nuomos, draudimo, mokesčių
(neatskaitomo PVM ir kt., išskyrus pelno mokestį), transporto ir ryšių, turto nurašymo,
abejotinų skolų, žalos atlyginimo ir kitos veiklos sąnaudos. Prie veiklos sąnaudų priskiriami ir
praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo rezultatai, turėję įtakos sąnaudų dydžiui, kurie
parodomi atskirame Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Jeigu taisomos ataskaitinių metų
klaidos arba praėjusių ataskaitinių laikotarpių nebaigtų programų klaidos, klaidos taisymas
įtraukiamas į tą Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnį, kuriame buvo padaryta klaida.
Ūkio subjekto pinigais, prekėmis ar paslaugomis suteikta labdara ir parama priskiriama ūkio
subjekto veiklos sąnaudoms ir rodoma Veiklos rezultatų ataskaitos atskirame straipsnyje.
Prekėmis ir paslaugomis suteikta labdara ir parama rodoma jų savikaina.
NUOSAVO KAPITALO APSKAITA

90. Ūkio subjekto nuosavą kapitalą sudaro:
1) kapitalas;
2) perkainojimo rezervas;
3) kiti rezervai;
4) veiklos rezultatas.
91. Kapitalas teisės aktų nustatyta tvarka yra lygus steigėjų (savininkų, dalininkų, narių) įnašų
vertei. Piniginių įnašų dydį, nepiniginių įnašų vertės nustatymo tvarką nustato teisės aktai,
reglamentuojantys ūkio subjekto veiklą, steigimo dokumentai, ūkio subjekto įstatai.
92. Jeigu ūkio subjekto veiklą reglamentuojantys teisės aktai numato ilgalaikio turto perkainojimą
ir (arba) apskaitos politikoje numatyta rodyti turtą perkainota verte, ilgalaikis turtas periodiškai
perkainojamas. Turto vertės padidėjimo suma registruojama perkainoto ilgalaikio materialiojo
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turto ir perkainojimo rezervo sąskaitoje.
93. Rezervas – laikinasis (tikslinis) pelno panaudojimo apribojimas, skirtas savininkų numatytiems
tikslams. Rezervas gali būti sudaromas ūkio subjekto įstatuose nustatyta tvarka. Sudarant
rezervą, apskaitoje registruojamas veiklos rezultato sumažėjimas ir rezervo padidėjimas.
Panaikinus panaudotus arba nepanaudotus rezervus, apskaitoje registruojamas veiklos rezultato
padidėjimas ir atitinkamo rezervo sumažėjimas.
94. Ūkio subjekto veiklos rezultatas – ūkio subjekto uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai.
Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas ir ankstesniųjų laikotarpių veiklos rezultatas balanse
rodomi atskirai. Rengiant finansines ataskaitas, praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas
ankstesnių metų veiklos rezultatui.
FINANSAVIMO APSKAITA
95. Ūkio subjekto finansavimo būdai gali būti:
1) dotacijos;
2) tiksliniai įnašai;
3) finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
4) kiti tiksliniai įnašai;
5) nario mokesčiai;
6) kiti būdai.
96. 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.
97. 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.
98. 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.
99. Jeigu tiksliniai įnašai atitinka 98 punkte nustatytus kriterijus, jie registruojami apskaitoje kaip
gautini. Jeigu tiksliniai įnašai neatitinka pripažinimo kriterijų, apskaitoje registruojami po jų
faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai. Tikslinių įnašų pavyzdžiai gali būti gauta parama
išlaidų sąmatoje numatytiems tikslams įgyvendinti, parama renginiui organizuoti.
100. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta
kompensuotomis. Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik
finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas.
101. Nario mokesčiai renkami ir naudojami ūkio subjekto visuotinio narių susirinkimo arba
įstatuose nustatyta tvarka. Kadangi įstatai nustato nario mokesčių mokėjimą ir tikimasi, kad per
įstatuose nustatytą laikotarpį jie bus sumokėti, atsiradus prievolei ūkio subjekto nariams mokėti
nario mokestį, ši ūkinė operacija į apskaitą įtraukiama kaip gautini nario mokesčiai, o
sumokėjus nario mokestį apskaitoje rodomi gauti nario mokesčiai. Jeigu nesitikima surinkti
nario mokesčių, į apskaitą jie gali būti įtraukiami tik juos gavus ir gautini nario mokesčiai
apskaitoje nerodomi. Nario mokesčiai pripažįstami panaudotais tokia pat tvarka kaip tiksliniai
įnašai.
102. Ūkio subjektas gali būti finansuojamas ir kitais būdais, nepriskirtinais dotacijai, tiksliniams
įnašams, nario mokesčiams. Tokio finansavimo pavyzdys gali būti prekių teikimas, kai davėjas
nustato jų panaudojimo tikslą, aukų skyrimas ar kita parama, kai davėjas nenurodo jų
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konkretaus panaudojimo tikslo. Jeigu davėjas nenurodo paramos panaudojimo tikslo, ūkio
subjektas su šia parama gali elgtis savo nuožiūra.
103. Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tokia pat tvarka
kaip tiksliniai įnašai. Parama, gauta prekėmis, įvertinama tikrąja verte ir rodoma kaip atsargos.
Tokia parama pripažįstama panaudota (sąnaudos pripažįstamos kompensuotomis) tą ataskaitinį
laikotarpį, kurį gautos atsargos sunaudojamos.
104. Paslaugomis (tarp jų ir savanorių darbu) gautos paramos vertė įvertinama suma, kurią ūkio
subjektas turėtų sumokėti, jei tas paslaugas pirktų, ir rodoma aiškinamajame rašte. Paslaugomis
arba savanorių darbu gauta parama finansavimu nepripažįstama.
ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA
105. Įsipareigojimai gali atsirasti dėl sutarčių sąlygų arba kaip įstatymų nustatyti reikalavimai.
106. Įsipareigojimai skirstomi į dvi grupes:
1) po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai;
2) per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
107. Ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos ūkio subjektas turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri
metai laikotarpį nuo balanso sudarymo datos. Ilgalaikiai įsipareigojimai apima ūkio subjekto
įsiskolinimus bei įsipareigojimus tiekėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims. Ilgalaikiams įsipareigojimams taip
pat priskiriamos trumpalaikės paskolos, jeigu jų grąžinimo terminas pratęstas arba yra sudaryta
pakartotinio finansavimo sutartis ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.
108. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos ūkio subjektas turės įvykdyti per vienerius metus
nuo balanso sudarymo datos. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima ūkio subjekto įsiskolinimus
bei įsipareigojimus tiekėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir
kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims. Trumpalaikiams įsipareigojimams taip pat
priskiriama ilgalaikių įsiskolinimų ir įsipareigojimų dalis, kuri turės būti apmokėta (įvykdyta)
per vienerius metus.
109. Priklausomai nuo įsipareigojimų rūšies (skolos tiekėjams, kredito įstaigoms, biudžetui,
darbuotojams) ir įvykdymo trukmės įsipareigojimai grupuojami atskirose buhalterinėse
sąskaitose jų atsiradimo metu arba tuoj pat po jų atsiradimo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
ILGALAIKIS TURTAS
110.
111.

Futbolo akademija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi įsigyto nematerialiojo ir
ilgalaikio materialiojo turto.
Futbolo akademija 2018 m. vasario 09 d. gavo iš Šiaulių miesto savivaldybės pagal
panaudos sutartį Nr. SŽ-104 dešimčiai metų ilgalaikio materialaus turto, kurio likutinė vertė
70814,12 Eur ir nematerialaus turto, kurio likutinė vertė 224,97 Eur. 2018 m. gegužės 16 d.
pagal panaudos sutartį Nr. SŽ-570 Šiaulių miesto savivaldybė perdavė Futbolo akademijai
penkeriems metams ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą (dviejų kambarių 52,95 kv. m
bendrojo ploto gyvenamąją patalpą), kurio likutinė vertė 41,82 Eur. 2018 m. birželio 27 d.
Šiaulių miesto savivaldybė penkerių metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį Nr. SŽ-757
perdavė Futbolo akademijai ilgalaikio materialaus nekilnojamojo turto (pastatai, stadionai ir
kt.), kurio likutinė vertė 1308952,35 Eur. 2018 m. spalio 31 d. Šiaulių miesto savivaldybė
pagal panaudos sutartį Nr. SŽ-1188 iki 2023 m. birželio 27 d. perdavė Futbolo akademijai
ilgalaikio materialaus nekilnojamojo turto (statiniai, esantys adresu Kviečių g. 9), kurio
likutinė vertė 447459,29 Eur. Turtas gautas pagal panaudos sutartį apskaitomas
nebalansinėse sąskaitose.
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ATSARGOS
112.
113.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Futbolo akademijos įsigytos atsargos sudaro 191 Eur, iš
jų: kuras – 191 Eur.
Pagal panaudos sutartį Nr. SŽ-104 iš Šiaulių miesto savivaldybės 2018 m. vasario 09 d.
gauta trumpalaikio turto už 19868,60 Eur. Pagal panaudos sutartį Nr. SŽ-757 iš Šiaulių
miesto savivaldybės 2018 m. birželio 27 d. gauta trumpalaikio turto už 3770,20 Eur. Per
2018 m. nurašyta sunaudoto trumpalaikio turto už 4839,80 Eur. Turtas gautas pagal
panaudos sutartį apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.
IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

114.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Futbolo akademijos išankstiniai apmokėjimai sudaro 649
Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams - 35 Eur, būsimųjų laikotarpių sąnaudos
(automobilių, turto draudimas, domeno registravimas (internetinė svetainė), komandos
administravimo platformos "Subscription plan PRO" naudojimosi paslaugos) – 614 Eur.
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

115.
116.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Futbolo akademijos pirkėjų įsiskolinimas (už suteiktas
sportinio ugdymo paslaugas) sudaro 1919 Eur.
Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 39272 Eur, sudaro:
1) sukauptos gautinos sumos iš Šiaulių miesto savivaldybės – 39165 Eur, kurios yra
numatytos 2019 m. Savivaldybės biudžete. 2019 m. vasario mėn. numatoma pasirašyti
sutartį dėl Futbolo akademijos veiklos finansavimo. Sukauptos gautinos sumos
užregistruotos apskaitoje, apskaičiavus atostoginių kaupinius – 38476 Eur, ir
darbdavio soc. draudimo įmokas nuo atostoginių kaupinių – 689 Eur).
2) kitos gautinos sumos (iš darbuotojo gautinos sumos už komunalinius mokesčius už
pagal sutartį perduotą naudotis butą) - 107 Eur.
PINIGAI IR PINIGŲ AKVIVALENTAI

117. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Futbolo akademijos banko sąskaitų likutis - 85892 Eur,
kurį sudaro: steigėjo piniginis įnašas - 61611 Eur, gautos lėšos už sportinio ugdymo
paslaugas – 21686 Eur, gautos lėšos už sportinio ugdymo paslaugas (Perlo sąskaitoje) – 484
Eur, paramos lėšos – 2003 Eur, pinigai kelyje – 108 Eur.

NUOSAVAS KAPITALAS
118.

Įstaigos kapitalą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 61616 Eur sudaro: Šiaulių miesto
savivaldybės steigiamasis įnašas – 61000 Eur ir dalininko (Šiaulių apskrities futbolo
federacijos) įnašas - 616 Eur.
FINANSAVIMAS

119.

120.

Per 2018 m. 1-12 mėn. Futbolo akademija iš savivaldybės pagal kūno kultūros ir sporto
plėtros programas gavo 529200 Eur ir 7600 Eur, atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą
lėšų gauta 1648 Eur, vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programai įgyvendinti - 2400 Eur.
Iš rėmėjų gautos lėšos sudaro 5817 Eur, bei pagal paramos perdavimo priėmimo aktus
gauta sportinio inventoriaus už 1290 Eur.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Futbolo akademijos finansavimą (kiti tiksliniai įnašai) –
2735 Eur sudaro: gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 840 Eur ir gautos
finansavimo sumos iš kitų šaltinių (parama) - 1895 Eur.
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MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
121.

Futbolo akademijos mokėtinas sumas ir įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –
40537 Eur sudaro: skolos tiekėjams – 1372 Eur, sukaupti atostoginiai darbuotojams –
38476 Eur, sukauptos darbdavio soc. draudimo įmokos, apskaičiuotos nuo atostoginių
kaupinių – 689 Eur.
PAJAMOS

122.

123.

124.

Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „pajamos už suteiktas paslaugas“ užregistruota
42561 Eur pajamų, iš jų: pajamos už suteiktas sportinio ugdymo paslaugas 42001 Eur ir
pajamos už kitas paslaugas - 560 Eur.
Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Finansavimo pajamos“, kuriame rodomos per
ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos, Futbolo akademija užregistravo 584059
Eur kitų finansavimo pajamų, iš jų: finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto
panaudojimo pajamų – 578847 Eur, finansavimo sumų iš kitų šaltinių panaudojimo pajamų
– 5212 Eur.
Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Kitos pajamos“ - 3 Eur sudaro teigiama valiutų
kursų pasikeitimo įtaka.
SĄNAUDOS

125.
126.

127.

128.

129.
130.
131.

Per ataskaitinį laikotarpį Futbolo akademija patyrė 603588 Eur sąnaudų.
Pardavimų sąnaudų – 65770 Eur, iš jų:
1)
Konsultacijų – 1790 Eur,
2)
Transporto nuomos – 10403 Eur,
3)
Kuro (dalyvavimui varžybose)– 12165 Eur,
4)
Dalyvio mokesčių – 7738 Eur,
5)
Sporto salių nuomos – 19043 Eur,
6)
Kvalifikacijos kėlimo – 3697 Eur,
7)
Apgyvendinimo paslaugų – 3544 Eur,
8)
Maitinimo sąnaudų – 1235 Eur.
9)
Kitų – 6155 Eur.
Darbuotojų išlaikymo – 469840 Eur, iš jų:
1) Darbo užmokesčio – 320089 Eur,
2) Maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų žaidėjams – 10125 Eur,
3) Sukauptų atostoginių – 38476 Eur,
4) Darbdavio soc. draudimo įmokų – 100461 Eur,
5) Sukauptų darbdavio socialinio draudimo įmokų – 689 Eur.
Patalpų išlaikymo – 17307 Eur, iš jų:
1)
Vandentiekio ir kanalizacijos – 4800 Eur,
2)
Elektros - 12114 Eur,
3)
Paviršinių nuotėkų tvarkymo – 393 Eur.
Ryšių – 869 Eur.
Transporto išlaikymo – 4674 Eur.
Kitos veiklos – 45100 Eur:
1)
Remonto ir eksploatacijos – 9721 Eur.
2)
Draudimo – 221 Eur.
3)
Mokesčių – 57 Eur.
4)
Kitos bendrosios ir administracinės – 13743 Eur, iš jų:
a. Programinės įrangos (buhalterinės programos) priežiūros – 1222 Eur,
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132.

b. Kvalifikacijos kėlimo – 468 Eur,
c. Spausdintuvų priežiūros – 176 Eur,
d. Komandiruočių – 6807 Eur,
e. Rinkliavos už atliekų tvarkymą – 222 Eur,
f. Banko mokesčių – 252 Eur,
g. Kitų – 4596 Eur.
5)
Sunaudotų atsargų savikaina – 21358 Eur.
Kitų sąnaudų (delspinigių, neigiamos valiutų pasikeitimo įtakos) – 28 Eur.
VEIKLOS REZULTATAS

133.

Futbolo akademijos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas (pelnas) lygus 23035 Eur.

L. e. direktoriaus pareigas

Reda Mockienė

Vyriausioji buhalterė

Jurgita Šafranauskienė
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