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I. BENDROJI DALIS 

 
1. Įregistravimo data 
Lietuvos kėglių federacija – vėliau Lietuvos boulingo federacija (toliau -LBF) įregistruota 

LR Teisingumo ministerijoje 1996-05-07. 2004-11-19 LR Juridinių asmenų registre įregistruota 
visuomeninė organizacija, įmonės kodas 191920664. 2007-08-16  LR Juridinių asmenų registre 
įregistruoti Lietuvos Boulingo federacijos įstatai ( patvirtinti 2007-05-19 LBF neeilinės konferencijos 
nutarimu Nr. 4 ). teisinė forma-Asociacija (toliau-Asociacija) Įstatai buvo pakeisti 2019-10-06 LBF 
konferencijos nutarimu ir registruoti LR Juridinių asmenų registre . LBF buveinė Žirmūnų g. 68A, 
Vilnius.  

2. Finansiniai metai 
LBF finansiniai metai nesutampa su kalendoriais metais. Finansiniai metai pakeisti 2010-

08-17, įregistravus įstatų pakeitimus Juridinių asmenų registre. Asociacijos finansiniai metai 
prasideda liepos 1 d. ir baigiasi birželio 30 d. Šios finansinės atskaitomybės metai prasideda 2021-
07-01 baigiasi 2022-06-30.  

3. Asociacijos nariai 
LBF yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma-

asociacija, savarankiškumo principu jungianti Lietuvos respublikos juridinius asmenis. Asociacija  
narystės pagrindu jungia boulingo sporto klubus. LBF padalinių neturi. LBF narių skaičius paskutinio 
ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 20 klubų, praėjusio atsakaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 19 
klubų. 

Narių sąrašas: 
1. Asociacija Jungtinis boulingo klubas (kodas 300130317 ) 
2. Klubas „ Straikas plius“ kodas 195732421 ) 
3. Vilniaus boulingo klubas „Apolonas“ (kodas 126131716 ) 
4. VšĮ „Šiaulių boulingo klubas“ (.kodas 300065499 ) 
5. Boulingo klubas „Klaipėdos būrys“ (kodas 142150744 ) 
6. Klaipėdos boulingo klubas (kodas 141812878 ) 
7. Žirmūnų boulingo sporto klubas (kodas 126094260 ) 
8. Ukmergės boulingo klubas „Nesplitas“ (kodas 301169789 ) 
9. Kauno sporto klubas „Kėgliai“ kodas 193115318 ) 
10. Asociacija Kauno kėglių klubas ( kodas 293029090 ) 
11. Asociacija Karolinos boulingo klubas plius ( kodas 300038655 ) 
12. Asociacija Boulingo akademija ( kodas 300126938 ) 
13. Boulingo klubas „Gintarinis straikas“ ( kodas 302700246 ) 
14. Asociacija Marijampolės boulingo klubas ( kodas 305200431 ) 
15. Klubas „Porto boulingas ( kodas 303111368 ) 
16. Boulingo klubas „SPA Vilnius ( kodas 302375258 ) 



17. Sportinio boulingo asociacija ( kodas 126339126 ) 
18. VšĮ Vilniaus sportinio boulingo klubas ( kodas 305236616) 
19. VšĮ Boulingo klubas Klaipėda ( kodas 304894967 ) 
20. Sostinės sportinio boulingo klubas ( kodas 306018150 ) 
 
Nuo 2004-11-19 LBF turi paramos gavėjo statusą. Todėl gali gauti paramą tiek iš fizinių tiek 

iš juridinių asmenų. 
 

4. Asociacijos veikla 
LBF veikla vadovaudamasi savo patvirtintais įstatais, siekdama savo tikslų: rengia 

ilgalaikę boulingo plėtojimo koncepciją ir ją įgyvendina; koordinuoja Lietuvoje veikiančių klubų, 
lygų, ir kitų sporto organizacijų, žaidžiančių, propaguojančių ar remiančių boulingų veiklą, tiek kiek 
tai susiję su šia sporto veikla; koordinuoja ir kontroliuoja asociacijos narių veiklą, sudaro 
organizacinę materialinę bazę asociacijos tikslams siekti ; užtikrina Lietuvos nacionalinių rinktinių 
parengimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose, parengia vaikų, jaunimo suaugusiųjų t.t. ir senjorų, 
sportininkų Lietuvos rinktinių atrankos kriterijus, rinktinių komplektavimo sistemą bei priemones 
geriausiems jų sportiniams rezultatams pasiekti; atstovauja boulingo sporto interesus Lietuvos kūno 
kultūros ir sporto departamente, kitose šalies bei tarptautinėse organizacijose; pagal FIQ ir ETBF 
nuostatus tvarko sportininkų, vykstančių žaisti užsienio turnyruose, taip pat užsieniečių, atvykstančių 
žaisti Lietuvos turnyruose bei komandose registracijos dokumentus; tvarko asociacijos apskaitą, 
rengia finansines ataskaitas ir t.t. 

 
5. Darbuotojų skaičius 
Per ataskaitinį laikotarpį LBF samdomų darbuotojų neturėjo. Kasos operacijas nuo 2008-

07-01 tvarko federacijos prezidentas. Federacijos prezidentas dirba visuomeniniais pagrindais. Banko 
operacijas, sąskaitų išrašymą, bei atsiskaitymų kontrolę vykdo federacijos prezidentas. 

 
6. Apskaitos tvarkymas 
Lietuvos boulingo federacijos apskaitą pagal paslaugų teikimo sutartį nuo 2020-05-06 

dienos teikia UAB „Apskaitos sprendimas“ įmonės įgaliotas asmuo. Buhalterinė apskaita tvarkoma 
naudojant buhalterinę programą „Debetas“. 
 

 
II. APSKAITOS POLITIKA 

 
1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė 
LBF buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis: 
- LR finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl pelno 

nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės sudarymo, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo neatlygintinai gauto turto ir 
paslaugų ( nepiniginių aukų ) įvertinimo“; 

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574; 
- LR asociacijų įstatymu Nr. IX-1969; 
- kitais LR teisės aktais, apibrėžiančiais apskaitos tvarkymą, finansinių ataskaitų 

sudarymą ir pateikimą. 
LBF, tvarkant apskaitą ir rengiant finansinę atskaitomybę, vadovaujamasi bendraisiais 

apskaitos principais ; įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, 
palyginimo, atsargumo, neutralumo, ir turinio svarbos principais. Apskaita tvarkoma – dvejybiniu 
įrašu, piniginis vienetas – euras. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar 
rezultatų įforminimas LR teisės aktų nustatyta tvarka susiję su užsienio valiuta, apskaitoje 



perskaičiuojama į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų užsienio valiutos santykį, galiojantį 
ūkinio įvykio ar ūkinės operacijos atlikimo dieną. 

Asociacija LBF nėra pelno siekiantis juridinis vienetas bei neturi PVM mokėtojo kodo. 
 

2. Nematerialiojo turto apskaita. 
Nematerialus turtas pripažįstamas, jei jis atitinka šiuos kriterijus: 
- LBF pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos; 
- Turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės; 
- Turto įsigijimo savikaina nemažesnė už 290,-€; 
- LBF gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. 
 

3. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. 
Materialus turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei atitinka šiuos požymius: 
- Ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 
- LBF pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos; 
- Turto įsigijimo savikaina nemažesnė už 290,-€; 
- Galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą. 
-  

4. Trumpalaikio turto apskaita. 
Trumpalaikio turto dalyje parodomos atsargos, per vienerius metus gautinos sumos, kitas 

trumpalaikis turtas bei pinigai ir jų ekvivalentai. 
Atsargų straipsnyje parodomos atsargų, mažaverčio inventoriaus įsigijimas, būsimųjų 

laikotarpių sąnaudos bei už atsargas ir paslaugas sumokėti avansai. 
Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai apima asociacijos nuosavybės teise finansinės būklės 

ataskaitos sudarymo dieną priklausančias atsargas ( įskaitant ir išanakstinius apmokėjimus ), kurias 
numatoma sunaudoti greičiau nei per vienerius metus. 

Per vienerius metus gautinų sumų straipsnyje parodomos pirkėjų skolos ir kitos gautinos 
sumos. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro LBF narių įsiskolinimas už jiems suteiktas teises 
(varžybų ir turnyrų pravedimus ir pan.), gautini nario mokesčiai, gautini atsiskaitymai už komercinius 
turnyrus, gautini stojamieji mokesčiai, asmeninių kortelių mokesčiai ir pan. 

Gautinos sumos apskaitoje parodomos jų atsiradimo dienos verte (konferencijai priėmus 
sprendimus dėl stojamųjų mokesčių, turnyrų ir lygos mokesčių sumokėjimo terminų ir kitų tikslinių 
įmokų įmokėjimo ir pan.). Nustatant skolų grynąją vertę, kasmet atliekamas skolų suderinimas ir 
įvertinimas kiekvienos skolos grąžinimo pagrįstumas. Finansinės būklės ataskaitoje gautinos sumos 
parodomos grynąja verte, t.y. atėmus beviltiškas ir abejotinas skolas. 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų staipsnyje parodomos LBF kasoje bei banke esančios pinigų 
( įvairia valiuta ) ir jų ekvivalentų sumos. 

 
5. Nuosavo kapitalo apskaita. 
LBF nuosavą kapitalą sudaro sukauptas veiklos rezultatas. 
LBF veiklos rezultatas – LBF uždirbtas turtas arba patirti nuostoliai. Ataskaitinio 

laikotarpio veiklos rezultatas ir ankstesnių laikotarpių veiklos rezultatas balanse rodomi atskirai. 
Finansinėse ataskaitose praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas ankstesnių metų veiklos 
rezultatui. 

 
6. Dotacijų, nario mokesčio ir tikslinio finansavimo apskaita. 
LBF finansavimo būdai – tai stojamasis nario mokestis, metiniai nario įnašai, Lygos 

įnašai, (registracijos – starto, rungtynių, atkrintamųjų, finalo, žaidėjo, registracijos, protesto 
nagrinėjimo), reitingų turnyrų įnašai, Lietuvos Boulingo čempionato (LBČ) įnašai, AMF LNA 
(Lietuvos nacionalinė atranka) įnašai, (atrankos ir finalo), LFT (Lietuvos Federacijos taurė) starto 



įnašai, trenerių seminaro įnašai, LBF numatytas nario mokestis ir kitos tikslinės įmokos, įmokos už 
turnyrus ir lygų pravedimus ir pan. visos šios lėšos renkamos ir naudojamos LBF įstatuose ir 
visuotinėje LBF narių konferencijoje nustatyta ir patvirtinta tvarka (kai kuriais klausimais ir LBF 
valdybos sprendimais). 

Kadangi LBF įstatai ir narių konferencijų sprendimai nustato nario mokesčio ir kitų 
tikslinių įmokų mokėjimų dydžius ir terminus, yra tikimasi, kad per nustatytą laikotarpį jie bus 
sumokėti. Atsiradus prievolei LBF nariams mokėti aukščiau paminėtas įmokas, ši ūkinė operacija 
apskaitoje registruojama kaip gautini mokesčiai ir /ar gautinas finansavimas. 
LBF tikslinis finansavimas skirstomas į šias grupes: 

PARAMA 
- Parama iš juridinių asmenų 
- Parama iš fizinių asmenų 
NARIO MOKESČIAI  
- A lygos starto mokestis 
- B lygos starto mokestis 
- C lygos starto mokestis 
- LBF nario mokestis 
RUNGTYNIŲ  MOKESČIAI 
- LBL A lygos rungtynių mokestis 
- LBL B lygos rungtynių mokestis 
- LBL C lygos starto rungtynių mokestis 
FINALO MOKESČIAI  
- A lygos finalo mokestis 
- B lygos finalo mokestis 
- C lygos finalo mokestis 
ATKRINTAMŲJŲ MOKESČIAI  
- A lygos atkrentamųjų mokesčiai 
- B lygos atkrentamųjų mokesčiai 
- C lygos atkrentamųjų mokesčiai 
KITI MOKESČIAI  
- Legionieriaus mokestis 
- Žaidėjo kortelės mokestis 
- LBČ startinis mokestis 
- Reitinginio turnyro mokesčiai 
- Stojamasis mokestis 
- Protesto nagrinėjimo mokestis 
- Papildomos registracijos mokestis 

ĮNAŠAI 
- Varžybų dalyvių mokesčio įnašas 
- LNA AMF įnašai 
- Trenerių seminarų (konferencijų) įnašai 

7. Įsipareigojimų apskaita 
Įsipareigojimai gali atsirasti dėl sutarčių sąlygų arba kaip įstatymų nustatyti reikalavimai. 

Įsipareigojimai atsiranda: įsigijus prekes ar paslaugas, gavus avansą, pagal mokesčių įstatymus LBF 
atsiranda atsiranda įsipareigojimas mokėti mokesčius ir pan. 

 
 
 

8. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas apskaitoje. 
8.1. Pajamų pripažinimas 



 Finansavimo pajamos rodomos visos per ataskaitinį laikotarpį pripažintos finansavimo pajamos 
nepriklausomai nuo finansavimo sumų šaltinio. Pagal poreikį finansavimo pajamos pagal šaltinius 
gali būti detalizuojamos aiškinamojo rašto pastabose; Asociacijos panaudotos finansavimo sumos 
pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai panaudojamos – padaromos 
sąnaudos, kurioms kompensuoti skirtos finansavimo sumos. LBF ūkinės komercinės veiklos pajamos 
priskiriamos pajamos uždirbtos pardavus prekes ar kitą turtą, suteikus apmokamas paslaugas bei kitos 
ūkinės komercinės veiklos pajamos. 

8.2.. Sąnaudų pripažinimas 
LBF, atsižvelgdama į savo veiklos specifiką, savarankiškai pasirenka paslaugų ir prekių 

savikainos skaičiavimo metodą ir sąnaudų priskyrimą LBF veiklos atskiriems tikslams įgyvendinti 
bei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti, vadovaujantis visuotinės LBF narių konferencijos patvirtintu 
biudžetu ir jame nustatytais sąnaudų paskirstymo santykiais. 

Sąnaudos susijusios su veikla, numatyta LBF įstatuose, pripažįstamos tą mokestinį 
laikotarpį, kurį jos patiriamos ir registruojamos atskirose sąskaitoje „veiklos sąnaudos“. 
Veiklos rezultatų ataskaitoje veiklos sąnaudos kompensuojamos tiksliniu finansavimu (toliau – 
sąnaudos). Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodomos visos per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos pajamos 
ir sąnaudos, patirtos uždirbant šias pajamas, ir veiklos rezultatas – pelnas arba nuostoliai. 

Išlaidos nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti 
būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir balanse rodomos kaip turtas. 

 
9. Veiklos rezultatas. 

Veiklos rezultatas nustatomas laikantis išvardintų pajamų ir sąnaudų pripažinimo nuostatų. 
LBF per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis. 
LBF veiklos rezultatas parodomas Veiklos rezultatų ataskaitoje, kurioje uždirbtos per ataskaitinį 
laikotarpį pajamos palyginamos su sąnaudomis, patirtomis per tą patį ataskaitinį laikotarpį.  
 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 
1. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas. 
LBF 2016 07 01 . įsigijo internetinę svetainę, kurios įsigijimo savikaina 2300 Eur. 

Amortizacijai apskaičiuoti taikomas tiesinis metodas. Naudingas tarnavimo laikas 4 metai. 
Nematerialus turtas 2021-06-30 duomenimis: 

Lentelė 1 (1) 
Sąskaitos 

pavadinimas 
Likutinė vertė 
metų pradžiai 

Vertės pokytis 
€ 

Amortizacija Likutinė vertė metų 
pabaigoje 

 
€ 

Internetinė 
svetainė 

0,00 0 0,00 0,00 

 
Per ataskaitinį laikotarpį materialaus turto LBF neįsigijo. 
 
2. Trumpalaikis turtas 

2.1.Atsargos, išankstiniai apmokėjimai 
  Atsargų sumažėjimas fiksuojamas parduodant atsargas arba nurašoma pagal nurašymo 
aktą, kai panaudojamos LBF veikloje. 
Informacija apie atsargas 
 

Lentelė 1 (2 ) 



Atsargų straipsnis Likutis ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje 

Likutis praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

Pirktos prekės, skirtos perparduoti 349,69 0,00 
Išankstiniai apmokėjimai 
tiekėjams 

26,95 26,95 

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 1500,00 0,00 
Viso: 1876,64 26,95 

 
Išankstinių apmokėjimų likutis 2022-06-30 dienai – 26,95 Eur, kurį sudaro 26,35 Eur 

permoka UAB „Ozo  boulingas“ ir 0,6 Eur permoka UAB „Telia Lietuva“. 
 

2.2.Gautinos sumos (LBF narių skolos arba kitos gautinos sumos) 
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 

 
Lentelė 2 (2) 

Per vienus metus gautinų sumų 
straipsnis 

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

Likutis praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

Pirkėjų įsiskolinimas 8135,96 2591,46 
Kitos gautinos sumos iš atskaitingų 
asmenų 

135,00 0 

Viso: 8270,96 2591,46 
 

Skolininkams yra pateikti atsiskaitymų suderinimo aktai 2022.06.30 datai, kad patvirtinti 
gautinas sumas. Dalis iš jų atsiskaitė 2022 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais.  

 
2.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai – tai piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose. 
 

Lentelė 3 ( 2 )Eur 
Pinigų ir pinigų ekvivalentų 

staripsnis 
Likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 
 Likutis praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje  
Pinigai banko sąskaitoje 60589,56 35252,71 
Pinigai kasoje 0,00 6386,74 
Viso: 60589,56 41639,45 

 
3. Nuosavas kapitalas, finansavimo sumos 
 
3.1. Gauti ir panaudoti finansavimo šaltiniai 

Gautų finansavimo šaltinių panaudojimas už laikotarpį 2021-07-01   2022-06-30 
 

Lentelė 1 (3)Eur 
Sąskaitos Nr. 

ir pavadinimas 
Likutis 

2021-06-30 
 

Apyvarta 
2021-07-01 2022-06-30 

 

Likutis 
2022-06-30 

 
 D K D K D K 

Finansavimo sumos  43800,86 75333,08 102170,5  70638,28 
341 Tikslinio finansavimo 

sumos 
 11443,00 46124,34 48882,00  14200,66 

3411 Finansavimo sumos iš 
valstybės biudžeto 

 11443,00 46124,34 48882,00  14200,66 

342 Kiti finansavimo 
šaltiniai 

 32357,89 29208,74 53288,50  56437,62 



3421 Kitos finansavimo sumos  15,00 15,00 0,00  0,00 
342314 Nario mokestis  4100,00 2090,79 4300,00  6309,21 
342320 LBL rungt mok  5808,95 9824,41 13772,50  9757,04 
3423214 Legionieriaus mokestis  120,00  0,00 210,00  330,00 
342334 LBČ mokesčiai  19193,27 0,00 8500,00  27693,27 
342354 Reitinginiai turnyrai  3120,64 15556,54 19066,00  6630,10 
342358 Licencijos mokesčiai  0,00 972,00 6690,00  5718,00 
34311 LR juridinių asmenų 

parama 
 0,00 750,00 750,00  0,00 

 Finansavimas iš viso:   43800,86 75333,08 102170,50  70638,28 
 

a) Ataskaitinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) – 2021-2022 metų sezoną LBF iš 
komercinės-ūkinės veiklos gavo pajamų už renginių viešinimą interneto svetainėje 1 ( 5 ) lentelėje 
skiltyje „Suteiktos paslaugos“ ir pardavimo pajamų už parduotus marškinėlius „Prekių ir paslaugų 
pajamos“ 

b) Finansavimo pajamos“ rodomos visos per ataskaitinį laikotarpį pripažintos finansavimo 
pajamos nepriklausomai nuo finansavimo sumų šaltinio. Finansavimo pajamos pagal šaltinius 
detalizuojamos lentelėje 2 ( 5 ). 

Asociacija LBF finansavimą sudaro gautina parama iš fizinių bei juridinių asmenų, narių 
metiniai, stojamieji mokesčiai, tiksliniai įnašai ir kitas finansavimas, kurį asociacija LBF gali gauti 
pagal LBF įstatus, konferencijos sprendimus ir kitus reglamentus. Per 2021-2022 m. sezoną LBF 
gavo paramą iš UAB Dalista, kuri buvo skirta inventoriaus bei aprangos įsigijimui. 

 
 

3.2.Gauta parama ir finansavimas 
 

 Per 2021-2022 m. sezoną LBF gavo paramą iš UAB Dalista, kuri buvo skirta 
inventoriaus bei aprangos įsigijimui.  

Taip pat buvo sudaryta, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministro (toliau – Ministras) 2021 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. V-442 „Dėl lėšų skyrimo 2021 m. 
aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“, sutartis  dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo 
boulingo aukšto meistriškumo sporto programos (toliau – Programa) įgyvendinimo (toliau – Sutartis). 
  Ši Sutartis nustato Programos, kuriai įgyvendinti buvo skirtos valstybės biudžeto lėšos, Šalių 
teises ir įsipareigojimus, Programos veiklų įgyvendinimo pradžią ir pabaigą, prisidėjimą nuosavomis 
lėšomis, atsiskaitymą už Programai skirtas lėšas, netesybas, sutarties keitimo, nutraukimo ir ginčų 
sprendimo tvarką.  Programos įgyvendinimo pradžia – 2021 m. sausio 1 d. Programos įgyvendinimo 
pabaiga – 2021 gruodžio 31 d. Iki šios datos turi būti pabaigtos visos Programos veiklos ir patirtos 
visos su Programos įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti valstybės biudžeto lėšomis. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagal projektinę sutartį - 12393,-Eur, paramos 
gavimo data 2021-04 mėn. ( likutis 2020 -2021 m.sezono pabaigai buvo 11443 Eur ).  Pagal šią sutartį 
papildomai buvo gauti – 2667 Eur. Šiame sezone buvo panaudotas gautas finansavimo likutis iš 2020 
-2021  m. sezono pagal projektinę sutartį – 14110 Eur. 

2022 m. vasario mėn 22 d. buvo pasirašyta nauja sutartis  Nr. S-200 su LR švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija bei gautas finansavimas pagal šią sutartį – 46215 eur. Pagal šią projektinę sutartį 
buvo panaudota – 32014,34 Eur, likusi suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 14200,66 Eur bus 
naudojama sekančiame sezone. 

Informacija pateikta 7 priede. 
 
4. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
Įsipareigojimai pripažįstami asociacijos LBF apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai LBF 

įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. 



Kreditoriniai įsipareigojimai 2022-06-30 d. duomenimis: 
 Lentelė 1 (4) Eur 

 
Įmonės pavadinimas Likutis 

2022.06.30 
d. 

Likutis 
2021.06.30 d. 

Pastabos 

European Tenpin Bowling Federation 0,00 100,00 Už numatomą turnyrą 
Asociacija Kauno kėglių klubas 0,00 342,00 Gautas mokėjimas 
VšĮ Vilniaus sportinio boulingo klubas 15,00 15,00 Gautas mokėjimas 
UAB Apskaitos sprendimas 50,00 0,00 Už suteiktas paslaugas 
Kitos mokėtinos sumos – atskaitingiems 
asmenims 

33,88 0,00  

Viso: 98,88 457,00  

 
Pradelstų skolų nėra.  
 

5. Pajamos 
LBF iš komercinės-ūkinės veiklos ataskaitiniu laikotarpiu pajamų gavo už renginių 

viešinimą, reklamos talpinimą LBF interneto svetainėje ir parduotus marškinėlius 
Pajamos: 

 
         Lentelė 1 (5)Eur 

Pajamų straipsnis Apyvarta 2021.07.01-
2022.06.30 laikotarpiu 

Apyvarta praėjusiu 
ataskaitiniu laikotarpiu 

Prekių ir paslaugų pajamos 630,00 0,00 
Suteiktų paslaugų pajamos 160,00 90,00 

Viso: 790,00 90,00 

 
 
 
 

Finansavimo pajamos (panaudotos finansavimo pajamos). 
 

Lentelė 2 (5) Eur  
Finansavimo pajamų straipsnis Apyvarta 2021.07.01-

2022.06.30 laikotarpiu  
Apyvarta praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu 
Licencijos mokesčių pajamos 972,00 7350,00 
LBL rungtynių mokesčio 9824,41 12016,64 
Reitinginių turnyrų mokesčių 
panaudojimas 

15556,54 246,46 

Nario metinio mokesčio panaudojimo 
pajamos 

2090,79 0,00 

Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai: 
- Kiti finansavimo šaltiniai 
- Panaudotos finansavimo 

sumos iš valstybės 
biudžeto 

- Panaudotas gautas 
finansavimas iš JA 

46889,34 
15,00 

46124,34 
 
 

750,00 

4860,58 
 

3680,00 
 
 

1180,58 
 

Viso 75333,08 24473,68 
 

6. Sąnaudos 



 

Lentelė 1 (6) Eur 
Sąnaudų straipsnis Apyvarta 2021.07.01-

2022.06.30 laikotarpiu 

Apyvarta praėjusiu ataskaitiniu 
laikotarpiu 

Parduotų prekių savikaina 370,26 0,00 
Nematerialiojo turto amortizacijos 
sąnaudos 

0,00 574,88 

Skelbimų ir reklamos sąnaudos 582,00 0,00 
Buhalterinės apskaitos sąnaudos 600,00 556,60 
Duomenų bazių ir ryšių sąnaudos 2063,16 3117,74 
Maitinimo sąnaudos 307,50 175,50 
Apdovanojimų sąnaudos 2262,75 788,05 
Prizų sąnaudos 8400,00 7510,00 
Kanceliarijos sąnaudos 302,47 54,20 
Salės nuomos sąnaudos 20880,35 3337,00 
Administravimo sąnaudos 650,00 965,00 
ESBC čempionato sąnaudos 7531,33 0,00 
ESBC čempionato apgyvendinimo 
sąnaudos 

7955,93 0,00 

Kitų čempionatų sąnaudos 8824,68 0,00 
Reitinginių turnyrų organizavimo 
sąnaudos 

8854,88 740,00 

Banko paslaugų sąnaudos 79,30 61,31 
Kitos bendrosios sąnaudos 6376,57 6640,00 
Neatskaitomo PVM sąnaudos 0,00 43,40 
Neigiama valiutos kurso įtaka 81,90 0,00 

Viso: 76123,08 24563,68 
 

7. Įvykiai po finansinių ataskaitų sudarymo 
 

Debitoriniai įsipareigojimai 2022-06-30 iš dalies padengti visi. 
 
 
Prezidentas     Linas Sasnauskas 

 
 
UAB “Apskaitos sprendimas“ 
Apskaitą tvarkantis asmuo    Rūta Ulenskienė 

 

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
RŪTA,ULENSKIENĖ
Data: 2022-08-08 08:14:36


		2022-08-08T14:50:39+0300




