
}O}IM.GRUODZrO 31 D. FTNANSTNTU ATASKATTU
AISKINAMASIS RASTAS

Pavadinimas: Asociacija Marijampoles futbolo klubas *Siiduva"

Asociacijos/[staigos kodas: 1 5 1445590
Buveine: P.Armino g. 27 ,LT 68222 Marijampole
Parengta: 2022 m. sausio men. 17 d.
Patvirtinta: 2022 m. sausio men. 27 d.

ProtokoloNr. 0-//Al- 0,1

AiSkinam4ji raltq sudaro Sios dalys:
1. bendroji dalis;
2. apskaitos politika;
3. aiSkinamojo ra5to pastabos.

Marijampoles futbolo klubas " Suduva " , ktrio teisine forma - asociacija, registracijos adresas

P.Armino g. 27, Marijanpole, juridinio asmens kodas - 151445590. Marijampoles futbolo klubas

,,S[duva" toliau tekste - Futbolo klubas arba FK, [registruota Marijampol6s savivaldybeje 2001 m.

balandZio men. 0l d. [sakymu Nr.l1111 - V.

lflI( yra Marijampoles mieste lsteigtas kaip savaranki5ka pelno nesiekianti sporto organizacija,
siekiantis populiarinti futbolq bei skatinti dalyvavim4 futbolo veikloje, taip pat tenkinti su futbolo
rystymu susijusius vieSuosius interesus, narystes pagrindu vienijanti asmenis, pletojandius bei
populiarinandius futbol4. Pagrindiniai veiklos tikslai - organizuoti ir vystyti profesionalaus ir
megeji5ko futbolo veikl4 pletoti ir populiarinti futbol6 formuoti Zmogaus sveiko gyvenimo

igiidZius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre.
Nuo iregistravimo pradZios FK veiklos pobiidis nepasikeite.
Finansiniai FK metai sutampa su kalendoriniais metais.
Marijampoles futbolo klubo,,Slduva" atskaitinio ir praejusio laikotarpio vidutinis metinis

darbuotojq skaidius -5.
Buhaltering apskaitq ti 2021 m. tvarke buhalteriniq paslaugq [mone UAB "Suvalkijos

apskaita" igaliotas asmuo Neringa Urbanavidiene.
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Apskaitos principai ir politika

Marijampoles futbolo klubas"SDduva" metines finansines ataskaitos [skaitant ir ai5kinam4ji
ra5t4 rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos 2001 m. lapkridio 6 d.

istat),rnu Nr. IX-574, Lietuvos respublikos finansq ministro 2004 m. lapkridio 22 d. isakymu Nr.lK-
372 (Lietuvos Respublikos finansq ministro 2018 m. gruodZio 18 d. isakymo Nr.lK-443 redakcija)
patvirtintomis Pelno nesiekiandiq juridiniq asmenq buhalterines apskaitos ir finansiniq ataskaitq
sudary,mo ir pateikimo taisyklemis (toliau - Taisykles), o siekiant pilniau atskleisti kai kuriuos
turto, isipareigojimrL pajamq s4naudq straipsnius bei sudetingesnes iikines operacijas ir ivykius - ir
Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartais (toliau -VAS), taip pat neatlygintinai gauto turto ir
paslaugq (nepiniginiq aukq) lvertinimo tvarkos apra5u, patvirtintu 2004 m. lapkridio 22 d. isakymu Nr. lK-
372;_Lietuvos Respublikos Vie5qjq [staigq istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014 m. spalio 3 d.
nutarimu Nr. 1070 ,,Del inventorizacijos taisykliq patvirtinimo" ir kitais LR istatymais bei norminiais aktais.

2021 m. gruodZio 3l d. finansiniq ataskaitq rinkini sudaro:
* Finansines btikles ataskaita;
* Veiklos rezultatq ataskaita;
* Pinigq srautq ataskaita bei ai5kinamasis ra5tas.

Visos sumos finansinese ataskaitose yra pateikiamos eurais.

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

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

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitoje atvaizduojamas isigijimo savikaina, o tinansinese
ataskaitose isigijimo savikaina sumaZinta sukauptos amortizacijos suma. Amoftizacija skaidiuojama
pagal tiesiogiai proporcing4 (tiesin) metod6 taikant Siuos normatyvus:

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje atvaizduojamas lsigijimo savikaina, o finansinese
ataskaitose isigijimo savikaina sumaZinta sukaupto nusiddvejimo suma. Nusidevejimas
skaidiuojama pagal tiesiogiai proporcingq (tiesin| metodq taikant nustatytus ilgalaikio materialiojo
turto normatyvus. Nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to, kai turtas pradetas

naudoti.
Atsargos, prekes skirtos perpardavimui apskaitomos lsigijimo verte, kurie sudaro prekiq

pirkimo kaina bei visi su [sigijimu susijg papildomi ka5tai (muitas, transportas, draudimas ir kiti).
Nura5ltq atsargq bei prekiq pardavimo savikaina skaidiuojama FIFO metodu.

[sigyto maZaverdio inventoriaus verte pripaZistama sqnaudomis, pradejus ji naudoti.
Operacijos uZsienio valiuta yra ivertinamos eurais operdcijos dien4 galiojusiu valiutos kursu.

Piniginis turtas ir [sipareigojimai, ataskaitq sudarymo dien4 iSreik5ti uZsienio valiuta, ivertinami
eurais valiutos keitimo kursu, galiojusiu t4 diene. Skirtumai del valiutos kursq pasikeitimo, yTa

apskaitomi veiklos rezultatq ataskaitoje.
UZsienio valiuta gautinos sumos ir isipareigojimai pirminio pripaZinimo metu ivertinamos

eurais pagal sandorio dienos valiutos kurs4. Skirtumai, kurie susidaro apmokejus valiutiniuose
straipsniuose uZregistruotas sumas kitu valiutos kusu nei pirminio pripaZinimo metu arba
paskutines atskaitomybes data, pripaZistami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba s4naudomis.
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l. 2021-12-31 Ilgalaikis nematerialusis turtas
2. 2021-12-31 Ilgalaikis matedalusis hxtas
3. 202I -12-3 | Finansinis turtas
4.202I-12-31 Atsargos
5. 2021-12-31 Sumoketi avansai (i5ankstiniai apmokejimai)
6.2021-12-31 Per vienerius metus gautinos sumos

7 .2021-12-31 Kitas trumpalaikis turtas
8. 2021-12-31 Pinigai ir pinigq ekvivalentai
9. Nuosavas kapitalas
10. Finansavimas
I 1. 2021 -12-3 llsipareigojimq btrkle
12. Pajamos
13. 2021 -12-31 Veiklos s4naudos
14. Finansiniai ry5iai su [staigos vadovais ir kitais susijusiais asmenimis 2021 m.

15, 202l-12-31 [staigos teises ir [sipareigojimai, nenurodJti balanse, kita svarbi informacija
16. Atidejiniai, kaupiniai, neapibreZtieji isipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai irykiai
17. Veiklos tQstinumas
18. Kiti balanse nenurodyti isipareigojimai - iSnuomotas, i5sinuomotas bei pagal panaudos sutartis

gautas h.rtas
19.202I-12-31 Svarbls dalininkai, susijE asmenys, sandoriai tarp susijusiq Saliq

Aitskinamojo ralto priedai:
1 Priedas Skolos tiekejams;
2 Priedas Atostogq kaupiniai;
3 priedas 2021 metq dotacijr/subsidijq lentele;
4 priedas Per ataskaitin[ laikotarp 1 gatta paruma;

5 priedas Gautos paramos pasikeitimai, [skaitant jos panaudojim4 per ataskaitini laikotarpi;

6 priedas Per ataskaitin[ laikotarpi suteikta labdar a parufiai
7 priedas Tikslinio finansavimo sumq pasikeitimai per ataskaitini laikotarpi;

Administratorius Andrius Murauskas

Aiikinamojo ra1to priedai ir pastabos
AiSkinamojo ra3to pastabose pateikiama finansines bDklds ataskaitoje ir veiklos rezultatq ataskaitoje

nepateikta informacija, kuri bfrtina norint parodyti aplinkybes, galindias tur6ti itakos Asociacjos
Marijampoles futbolo klubo ,,Siiduva" veiklai, finansinei b[klei ir veiklos rezultatams.

AiSkinamojo ra5to pastabq dalyje pateikiamos tik reikimingus metiniq finansiniq ataskaitq straipsnius

paaiSkinandios lentel€s ir (arba) tekstine informacija. AiBkinamojo ra3to pastabos numeruojamos eil6s tvarka.

Ai5kinamojo ra5to pastabos numeris yra nurodomas prie finansines ataskaitos straipsnio, kuriji paai5kina.
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