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LIETUVOS DZIUDO TEISĖJŲ ASOCIACIJOS
2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m. vasario mėn.06 d.
1.

BENDROJI DALIS

Lietuvos dziudo teisėjų asociacija ( toliau – asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir antspaudą
su savo pavadinimu. Asociacijos buveinė: Dvaro g.33, Ramučių k., Kauno r.sav., Lietuvos
Respublika. Asociacija įregistruota juridinių asmenų registre 2018 m. rugsėjo mėn.14 d., kodas
304915870.
Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai nuo sausio 1 iki gruodžio 31 d.
2018 m. gruodžio 31 d. asociacijoje dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų - nėra.
Asociacijos tikslai: vienyti savo narius, siekiant plėtoti ir populiarinti dziudo Lietuvos
Respublikoje, organizuoti dziudo teisėjų pasiruošimą, kvalifikacijos kėlimą, skatinti dalyvauti
tarptautinėse dziudo varžybose, rengti ir įgyvendinti ilgalaikę dziudo teisėjų ruošimo programą.
Asociacijos organai yra:

Visuotinis narių susirinkimas;

Vienasmenis valdymo organas- prezidentas.

2. APSKAITOS POLITIKA
Pagal savo prievoles Asociacija atsako savo turtu, bet neatsako už savo narių prisiimtus
įsipareigojimus.
Asociacijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos 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 politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto
ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 171-6342);

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX -574 (Žin., 2001, Nr. 993515);

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu Nr. IX-1969 (Žin., 2004, Nr. 25-745);

Lietuvos Respublikos nutarimu Nr.179 „ Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos
operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;

kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, apibrėžiančiais apskaitos tvarkymą ir
finansinių ataskaitų sudarymą bei pateikimą.
Asociacija, tvarkydami apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais
apskaitos principais: subjekto principu, veiklos tęstinumo principu, periodiškumo principu,
pastovumo principu, piniginio mato principu, kaupimo principu, palyginimo principu, atsargumo
principu ir neutralumo principu.
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Asociacijos apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu, naudojant Lietuvos Respublikos piniginį
vienetą – eurą, o prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių
buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą
užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo datą.

2.1. Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikį turtą sudaro ilgalaikis materialus ir ilgalaikis nematerialus turtas.
Nematerialus turtas pripažįstamas, jei jis atitinka visu šiuos nematerialiojo turto pripažinimo
kriterijus- Asociacija šiuo turtu disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesioginės ir ( arba)
netiesioginės ekonominės naudos ir ketina jį naudoti ilgiau nei vienus metus. Nematerialus turtas
pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo ( pasigaminimo ) savikaina.
Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma
įskaitant muitus ir negrąžinamus mokesčius. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos nematerialiojo
turto įsigijimo išlaidoms ir susijusios su nematerialiojo turto paruošimu naudoti, taip pat
įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą, jeigu jos reikšmingos.
Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos kriterijus:

ketinama jį naudoti ilgiau nei vienus metus;

pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;

galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą;

turto įsigijimo ( pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio
materialiojo turto savikainą;

perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu, t.y. Asociacija įgyja teisę valdyti,
naudoti materialųjį turtą ir juo disponuoti.
Nei ilgalaikio materialiojo, nei nematerialiojo turto asociacija per finansinius metus
neįsigijo.
Asociacijoje nustatyti kriterijai pagal kuriuos įsigyjamas turtas būtų pripažintas ilgalaikiu ir
registruojamas apskaitoje: visoms ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto grupėms nustatytas
minimali turto įsigijimo vertė –trys šimtai Eur 00 ct ( 300,00 Eur).
2.2. Atsargų metodai ir taisyklės
Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, nurodyta atsargų įsigijimo dokumentuose,
pakoreguota atlikto pirktų atsargų nukainojimo ir gautų nuolaidų sumomis.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis, mažavertis inventorius. Atiduoto
naudoti asociacijos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.
2.3. Piniginio turto apskaita
Asociacijos piniginiu turtu, laikomas turtas, kurį sudaro pinigai. Pinigams priskiriama banke
ir kasoje esantys pinigai.
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2.4.Nuosavo kapitalo apskaita
Nuosavą kapitalą sudaro sukauptas veiklos rezultatas. Veiklos rezultatas – uždirbtas pelnas
arba patirti nuostoliai.
2.5. Įsipareigojimų sumos
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Gavus avansą, atsiranda įsipareigojimas suteikti paslaugą.
Įsipareigojimai apima Asociacijos skolas prekių , paslaugų teikėjams, valstybės
institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims.
2.6. Pajamos
Asociacijos pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje
registruojamos, tada , kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.. Pajamomis
nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai mokėjimai.
Paslaugų pardavimo pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai paslaugos yra
suteiktos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.
2.7. Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tą
ataskaitinį laikotarpį, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į laiką, kada buvo
išleisti pinigai.
Sąnaudų dydis asociacijoje įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Prezidentas

Žygimantas Rybinas

