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2020 m. gruodil,io 3l d. finansiniq ataskaitq
aiSkinamasis ra5tas

Bendra informaciia

Marijampoles futbolo klubas"Silduva", kurio teisine forma - asociacija, registracijos adresas

p.Armino g.27,M;ii;p"le, juridinio asnlens kodas - 151445590. Marijampoles fi'rtbol9 k]ybas

,,Slduva., toliau tekste - Futbol,o klubas arba FK, iregistruota Marijampoles savivaldybeje 2001 m'

balandi:iomen. 01 d. lsakymu Nr.1 I 1 I I - V'

FK yraMarijampoles mieste [steigtas kaip savaranki5ka relno nesiekianti sporto organizaciia,

siekiantis populiarinti'futbol4 bei statiiti dalyvavimq futbolo veikloje, taip pat tenkinti su futbolo

vystymu susi3usius vie5uosius interesus, narystes pagrindu vienijanti asmenis, pletojandius bei

plpru*in*dius futbolq. pagrindiniai veiklos tikslai - organizuoti ir vystyti profesionalaus ir

megeji5ko futbolo veikiq pl6toti ir populiarinti futbolq formuoti Zmogaus sveiko gyvenimo

igudZius.

Nuo lregistravimo pradZios FK veiklos pobfidis nepasikeite. Finansiniai FK metai sutampa su

kalendoriniais metais.

Marijampoles futbolo klubo ,,S[duva" atskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius -5.

Parengimo data:2021_01‐ 20

BuhalterinE apskait4 fi: 2020 m. tvarke buhalteriniq paslaugq lmone UAB "Suvalkijos

apskaita" [galiotas asmuo Neringa Urbanavidiene.



Apskaitos principai ir politika

Marijampoles futbolo klubas"sfrduva" metines finansines ataskaitos rengiamos pagal
Pelno nesiekiandiq ribotos civilines atsakomybes juridiniq asmenu finansiniq ataskaitqsuOarymo
principus ir taisykles, naudojant pelno nesiekiantiems asmenims taikomas finansinirtr ataskaitq
formas, kuriq form4 ir turin[ reklamentuoja Lietuvos respublikos finansq ministro 2004 m.lapkridio
22 d'isakymu Nr.1K-443 patvirtintos Pelno nesiekiandiq ribotos civilines atsakomybes juridiniq
asmenq buhalterines apskaitos ir finansiniq ataskaitq sudarymo ir pateikimo taisykles, taip pat kitus
galionadius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskaitq ir finansiniq ataskaitq rrrd*y-q
bei Verslo apskaitos standartus.

2020 m. gruodZio 31 d. finansiniq ataskaitq rinkin[ sudaro:
* Finansines btkles ataskaita;
* Veiklos rezultatq ataskaita;
* Pinigq srautq ataskaita bei ai5kinamasis ra5tas.

Visos sumos finansinese ataskaitose yra pateikiamos eurais

Toliau i5destomi svarbiausi apskaitos principai, kuriais FK vadovavosi rengdamas Sias
finansines ataskaitas.

Finansines ataskaitos parengtos remiantis veiklos tEstinumo principu ir prielaida, kad FK
artimiausioje ateityje gales tEsti savo veikl4.

Toliau i5destomi svarbiausi apskaitos principai, kuriais Futbolo klubas vadovaujasi,
rengdamas Sias finansines ataskaitas.

1. Ilgataikis nematerialus turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitoje atvaizduojarras isigijimo savikaina, o finansinese
ataskaitose [sigijimo savikaina sumaZinta sukauptos amortizacijos suma. Amortizacija skaidiuojama
pagal tiesiogiai proporcing4 (tiesin[) metodq taikant Siuos normatyvus:

Ilgalail【 io n io turto srun6 Amortizaciios
normatwai (metai)

Programine ranga 3 1nct江

Pastaba: visos kapitalizuotos Zaidejq vertds privalo kasmet blti perZiurimos del bet kokio vertds
pasikeitimo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje atvaizduojamas [sigijimo savikaina, o finansinese
ataskaitose [sigijimo savikaina sumaZinta sukaupto nusidevejimo suma. Nusidevejimas
skaidiuojamapagal tiesiogiai proporcing4 (tiesin| metod4 taikant nustatytus ilgalaikio materialiojo
turto normatyvus. Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to, kai turtas pradetas
naudoti.

Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukme yra ilgesne nei
vieneri metai ir isigijimo verte ne mazesne kaip 300 EUR.

Pagal nuomos arba panaudos sutart[ turimo ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo arba
remonto, kuris pailgina arba pagerina jo nauding4sias savybes, s4naudos atskaitomos i5 pajamq



lygiomis dalimis per nuomos arba panaudos laikotarpi pradedant nuo kito mdnesio, po darbq
uZbaigimo. 2020 metais FK tokio remonto ar rekonstrukcijos s4naudq nepatyre.

Kai ilgalaikis materialusis turtas yra nura5omas arba kitaip perleidZiamas, jo [sigijimo verte
bei susijEs nusidevejimas toliau nebeapskaitomi finansineje atskaitomybeje, o su tuo susijgs pelnas
arba nuostolis apskaitomas pelno (nuostolio) ataskaitoje. Pelnas arba nuostolis i5 ilgalaikio
materialiojo turto perleidimo nustatomas kaip skirtumas tarp lplaukq ir perleisto ilgalaikio
materialioj o turto likutines vertes.

Taikomi Sie ilgalaikio turto nusidevejimo normatyvai:

Ilg直堕塾」L≧」里1型L=塑墨」L≧」堕』1堕…里」里I≧壺___……………………」≧l聖亘≦ユ壁豊il聖ュ壁」堅≦≧聖聖笙隻笙二(ェ堅≧鯉1)

η

ヽ

3. Atsargos

Atsargos, prekes skirtos perpardavimui apskaitomos isigijimo verte, kuriq sudaro prekiq
pirkimo kaina bei visi su [sigijimu susijq papildomi ka5tai (muitas, transportas, draudimas ir kiti).

Nura5y,tq atsargq bei prekiq pardavimo savikaina skaidiuojama FIFO metodu.

[sig1.to maLaverdio inventoriaus verte pripaZ[stama sqpaudomis, pradejus ji naudoti.

4. Gautinos sumos

Finansinese ataskaitose gautinos sumos pateikiamos surna, kuriq tikimasi atgauti. Finansiniq
metq pabaigoje visos gautinos sumos perZitrimos ir [vertinamos jq atgavimo galimybes. BeviltiSkos
gautinos sumos nura5omos tais metais, kuriais nustatoma, kad jos nebus atgautos.

I5laidos, susijusios su bflsimais laikotarpiais (spaudos prenumerata, turto draudimas ir pan.),
apskaitomos kaip busimq laikotarpiq sqnaudos trumpalaikio turto dalyje ir i sqpaudas nura5omos
kas menes[ lygiomis dalimis per sekant[ ataskaitini laikotarpi.

5. Finansavimo apskaita

Finansavimo apskaitq FK vykdo pagal 21 VAS ,,Dotacijos ir subsidijos" nuostatas bei ivairiq
fondq bei paramos davejq (FIFA, UEFA, LFF, savivaldybes, ivairiq remejq) patvirtintas taisykles
bei reikalavimus.

Finansavim4 sudaro dotacijos, tiksliniai ina5ai ir kitas finansavimas.
Dotacijq apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija itraukiama I apskaitq gavus

neatlygintinai ilgalaikio turto arba isigijus jo i5 programai skirtq pinigq. Ji pripaZistama panaudota,
kai neatlygintinai gautas ir isigytas i5 tikslinio finansavimo le5q turtas nudevimas. Balanse rodoma
nepanaudota dotacij os dalis.

Tiksliniams inaSams priskiriama i5 valstybes arba savivaldybes biudZetr5 Lietuvos futbolo
federacijos ir uZsienio paramos fondg juridiniq ir fiziniq asmenq teikiama parama grieLtai
apibreZtiems tikslams igyvendinti.

Tiksliniai ina5ai pripaZ[stami panaudotais tiek, kiek patirtq s4naudq pripalinta
kompensuotomis. Panaudojus tiksliniq ina5q le5as ilgalaikiam turtui isigyti, keidiasi tik finansavimo
straipsnis : didej a dotacij a, malej a tikslinis fi nansavimas.
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Kitas finansavimas - tai finansavimas, gautas prekemis, paslaugomis, arba kita parama,
davejui nenurodZius paramos konkretaus tikslo. Tok[ finansavim4 FK naudoja savo nuoZilra.

Gautinas tikslinis finansavimas, dotacijos ir subsidijos apskaitoje registruojama tik tada, kai
gaunama patikima informacija, kad tos l65os bus gautos.

6. Atiddjiniai, kaupiniai

Atidejiniai pripaZistami tuomet, kai FK turi isipareigojimrS kuriq padengimas pareikalaus
panaudoti i5teklius ir kuriq verte gali b[ti patikimai nustatyta.

7. Pajamq pripaZinimas

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripaZistamos ir registruojamos
tada, kai jos uZdirbamos neatsiZvelgiant I pinigq gavimq. Pajamomis laikomas tik Futbolo klubo
ekonomines naudos padidej imas.

Pardavimq pajamos pripaZ[stamos pardavus prekes, atlikus paslaugas (reklamos) pirkejui.
Pajamos gautos uZ transliacijq teisiq perleidimq pripaZ[stamos tuo laikotarpiu, kai sezono metu
vyksta atitinkamos rungtynes.

Gauti sportininkq perleidimo mokesdiai finansinese ataskaitose nurodomi kaip Zaidejq
transferiq pajamos.

Finansavimo pajamos apskaitoje pripaZistamos tuomet kai gautq ar gautinq finansavimo sumU
dalis panaudota per ataskaitin[ laikoytarpi turetoms sqnaudoms.

8. S4naudq pripaiinimas

S4naudos registruojamos apskaitoje ir rodomos metinese finansindse ataskaitose pagal
kaupimo ir pajamq bei sqnaudq palyginimo principus.

Sqnaudos, susijusios su atskirq programq igyvendinimu, pripaZistamos tq ataskaitini
laikotarpi kur[ j os patirtos.

Prie veiklos sqnaudq priskiriamos darbuotojq darbo apmokejimo, ilgalaikio turto
nusidevejimo (amortizacijos), patalpq i5laikymo, patalpq nuomos, draudimo, mokesdiq transporto
ir rySiq, turto nuraSymo, abejotinq skolq Zalos atlyginimo ir kitos veiklos sqnaudos.

Pinigais, prekemis ar paslaugomis suteiktaparama priskiriama veiklos sqnaudoms. Prekemis
ir paslaugomis suteiktaparama rodoma jq savikaina.

Tikslinis finansavimas parodomas kaip to laikotarpio, kuri patiriamos Futbolo veiklos tikslq
igyvendinimui susijusios sqnaudos.

Trumpalaikiu turtu gauta parama yra [vertinama perdavimo dokumente nurodlta verte.
Tokia parama pripaZ[stama panaudota (s4naudos pripaZistamos kompensuotomis) t4 ataskaitini
laikotarpi kai gautas turtas sunaudojamas.

Sumoketi sportininkq nuomos, perleidimo mokesdiai finansinese atasakitose parodomi kaip
Zaidej q transferiq s4naudo s.

9. Mokesiiq s4naudos ir politika

2020 metais FK mokesdiq srityje vadovavosi atitinkamais Lietuvos Respublikos mokesdiq
istatymais bei kitais norminiais aktais, reglamentuojandiais mokesdiq apskaidiavimq mokejimq ir
pan.

Visus mokesdius susijusius su porto veikla imone moka i5 darbdavio leSq.



Aiikinamojo raito priedai ir pastabos

AiSkinamojo ra5to lentelOs:
1. Ilgalaikis nematerialusis turtas
2. llgalaikis materialusis turtas
3. Finansinis turtas
4. Atsargos
5. Sumoketi avansai (i5ankstiniai apmokejimai)
6. Per vienerius metus gautinos sumos
7. Kitas trumpalaikis turtas
8. Pinigai ir pinigqekvivalentai
9. Nuosavas kapitalas
10. Finansavimas
1 l. [sipareigojimq bfikle
12. Pajamos
13. Veiklos s4naudos
14. Finansiniai rySiai su [staigos vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
15. [staigos teises ir isipareigojimai, nenurodyti balanse, kita svarbi informacija
16. Atidejiniai, kaupiniai, neapibreirtieji [sipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai ivykiai
17. Veiklos tEstinumas
18. Kiti balanse nenurodyti isipareigojimai - iSnuomotas, i5sinuomotas bei pagal panaudos sutartis
gautas turtas
19. Svarbls dalininkai, susijE asmenys, sandoriai tarp susijusiu Saliq

Ai5kinamojo ra5to priedai:
I Priedas Zaidej\identifikavimo lentele;
2 Priedas l5ankstiniai apmokejimai;
3 priedas 2020 meildotacijty'subsidijq lentele;
4 priedas Per ataskaitini laikotarpi gauta pararnai
5 priedas Gautos paramos pasikeitimai, iskaitant jos panaudojimqper ataskaitini laikotarp[;
6 priedas Per ataskaitini laikotarp[ suteikta labdaraparama;
7 priedas Tikslinio finansavimo sumq pasikeitimai per ataskaitini laikotarp[;
8 Priedas Skolos tiekejams;
9 Priedas Atostogq kaupiniai.

Administratorius Andrius Murauskas

UAB"Suvalkij os apskaita" buhaltere df,,,4 Neringa Urbanavidiene


