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Bendra informacija 

Lietuvos triračių sporto asociacija (toliau “Asociacija”) įregistruota 2018 m. sausio 5 d. , kodas – 

304742030.   

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai,: finansinių metų pradžia sausio 1d., pabaiga gruodžio 

31d. 

Asociacija nėra PVM mokėtojas. 

Asociacijai yra įregistruotas “Paramos gavėjo” statusas. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje asociacijoje pagal darbo sutartis dirbo 3 darbuotojai. 

Veiklos tikslai 

Asociacijos veiklos tikslai: 

Propaguoti  ir vykdyti triračių (RaceRunners) sporto ir aktyvaus fizinio užimtumo veiklą Lietuvoje, 

siekiant prisijungti prie tarptautinio triračių sporto (RaceRunners)  judėjimo ir propaguoti jo galimybes 

bei naudą  Lietuvos gyventojų, ypač neįgaliųjų tarpe; 
Organizuoti ir   skatinti    judėjimo ir kompleksinę negalią turinčių   asmenų   dalyvavimą  triračių  
sporto, fizinio aktyvumo bei  rekreacijos   ir  kitose  su  fizine  veikla  susijusiose  programose   ištisus 
metus, įtvirtinant  jų fizinį sveikatinimą,  pasitikėjimą savimi,  norą tobulėti bei  socialinę  integraciją; 

Siekti, kad būtų įgyvendinamos nuostatos, įtvirtintos  tarptautiniuose teisės aktuose  ir Lietuvos 
Respublikos įstatymuose dėl neįgaliųjų  diskriminavimo, lygių teisių į mokslą, darbą, sportą bei į 
visuomenės gyvenimą; 

Atstovauti ir ginti  neįgaliųjų  asmenų,  jų  šeimų  teises,  laisves  ir  orumą,  skatinti dalyvauti 

socialiniuose,  sveikatinimo,  medicininiuose,  sportiniuose  bei  integraciniuose projektuose. 

Siekdama savo tikslų Asociacija: 
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populiarina triračių (RaceRunners) fizinio aktyvumo ir sporto veiklą Lietuvoje; 

organizuoja ir vykdo triračių sporto (RaceRunners) varžybas, dalyvauja tarptautiniuose sportiniuose  ir 
kitokio  pobūdžio renginiuose; 

atstovauja Lietuvos triračių sportą tarptautinėse organizacijose; 

organizuoja seminarus, konferencijas, susijusias su triračių sporto (RaceRunners) veikla, trenerių 
bei mokytojų rengimu bei sporto renginių organizavimu;   

rūpinasi Asociacijos narių kvalifikacijos tobulinimu; 

rengia  ir vykdo  ilgalaikes programas; 

atstovauja savo narių interesus. 

 
Asociacija vykdo šią ūkinę veiklą: 

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93); 

Sportinis ir reakreacinis švietimas (85.51); 

Sporto įrangos nuoma (77.21.40); 

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimi   veikla  

(88.10); 

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30); 

Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60); 

 

Steigėjai 

Asociacijos steigėjai: 

Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys- 

VšĮ centras “Eik”, kodas 302468207; 

Neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacija MIRABILIJA, kodas 302761434; 

Kauno specialiosios olimpiados klubas, kodas 193166775; 

Lietuvos Respublikoje reziduojantys fiziniai asmenys: 

Aušra Kriškoviecienė; Jurga Statulevičienė; Vida Adomaitienė; Jūratė Stongvilienė; Rasa Narbuntaitė 

Rudžionienė. 

Valdymo organai 

Asociacijos valdymo organai –Visuotinis narių susirinkimas, Valdyba ir Prezidentas(-ė). 

Finansinių ataskaitų rengimo taisyklės ir Apskaitos politika 
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Asociacijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais 

bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. Rengiant finansines ataskaitas buvo 

atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t.y. numatoma, kad Asociacija artimiausioje ateityje galės 

tęsti savo veiklą.  

Asociacijos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2004-

11-22 įsakymu Nr. 1K-372 “Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 

buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir peteikimo taisyklių patvirtinimo” ir šio 

įsakymo pakitimų patvirtintomis taisyklėmis, Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą 

reglamentuojančiais teisės aktais, Verslo apskaitos standartais,  LR Asociacijų įstatymu ir Asociacijos 

patvirtinta Apskaitos politika. 

Įmonė yra ne PVM mokėtoja todėl visas su PVM susijusias išlaidas priskiria veiklos sąnaudoms. 

 

Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais Asociacija vadovavosi rengdama metines 

finansines ataskaitas: 

(a) Nematerialusis turtas 

Namaterialusis turtas Asociacijoje pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos 

pripažinimo kriterijus: 

1. pagristai tikėtina, kad Asociacija ateityje iš turto gaus ekonominės naudos; 

2. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto 

vertės; 

3. Asociacija gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems; 

4. turto vertė didesnė arba lygi nustatytai sumai; 

5. Asociacijos numatyta minimali įsigijimo kaina ne mažesnė už 500 eur. 

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje 

parodomas įsisgijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės 

sumažėjimo atstatymą. 

Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. 

Nematerialaus turto amortizacijos normatyvai: 

Nematerialusis turtas Nusidėvėjimo metodas Normatyvas metais 

Programinė įranga tiesinis 3 

Įsigytos teisės, licencijos tiesinis 3 

Kitas nematerialusis turtas tiesinis 4 

 

(b) Ilgalaikis materialusis turtas 
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Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos 

pripažinimo kriterijus: 

1. Asociacija ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 

2. Asociacija pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; 

3. Asociacija 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. Asociacijai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu; 

6. Asociacijos nustatyta minimali įsigijimo kaina ne mažesnė už 500 eur. 

Asociacijos ilgalaikio materialiojo turto grupės yra: 

a. Kompiuterinė įranga, ryšių priemonės ir kt. orgtechnika; 

b. Transporto priemonės; 

c. Baldai; 

d. Kitas materialusis turtas; 

Asociacijoje ilgalaikis materialusis turtas įsigijus ar pasigaminus registruojamas apskaitoje įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina. Vėliau Asociacijos ilgalaikis meterialusis turtas apskaitomas įsigijimo 

savikaina. 

Taikant įsigijimo savikainos būdą, ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, 

finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės 

sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą. 

Ilgalaikio turto įsigijimo PVM, kurio negalima traukti į atskaitą, pripažįstamas sąnaudomis. 

Asociacijos nusidėvėjimas turto grupėms skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą ir 

šiuos nusidėvėjimo normatyvus: 

Grupė Nusidėvėjimo metodas Normatyvas metais 

Kompiuterinė įranga, ryšių priemonės tiesinis 3 

Transporto priemonės tiesinis 6 

Baldai tiesinis 5 

Kitas materialusis turtas tiesinis 4 

 

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas ekspoatuoti. Ilgalaikio 

turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos 

sąnaudomis. 

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų 

darbų suteikiamo rezultato. Jei rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir 

nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

Visais kitais rekonstravimo remonto atvejais didinama turto vertė. 
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Kai Asociacijoje apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam 

turtui požymių, arba jis yra perleidžiamas, šis turtas nurašomas. Ilgalaikio turto nurašymo rezultatas 

pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu. 

(c) Gautinos sumos 

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos Asociacijos balanse parodomos tikrąja verte, t.y. atėmus 

įvertintas abejotinas sumas. Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

Atgavus anksčiau pripažintas abejotinas skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio 

abejotinų skolų sąnaudos. 

(d) Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Asociacijos apskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus bankų sąskaitose. 

(e) Užsienio valiuta 

Operacijos užsienio valiuta apskaitomos pagal oficialius valiutų kursus, galiojančius keitimo dieną: 

pelnas ir nuostolis, atsiradę įvykdžius šias operacijas, apskaitomas pelno (nuostolio) ataskaitoje. 

Valiutiniai likučiai yra perskaičiuojami naudojant paskutinę metų dieną galiojančius oficialius valiutų 

keitimo kursus. 

(f) Nuosavas Kapitalas 

Kapitalas 

Kapitalo straipsnyje parodomi įstatuose nustatyta tvarka steigėjų įnašai į nuosavą kapitalą, jeigu jie 

įnešami kaip pajai, dalininkų įnašai. 

Kiti rezervai 

Kiti rezervai sudaromi tik Asociacijos įstatų nustatyta tvarka. Dalininkui priėmus sprendimą panaikinti ar 

mažinti kitus rezervus, apskaitoje regidtruojamias rezervo sumažėjimas, ta pačia suma didinant 

nepaskirstytąjį pelną. 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas) arba  nepaskirstytieji 

nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami (mažinami) registruojant esminių klaidų taisymo ir 

apskaitos politikos pakeitimų rezultatą.  

(g) Finansavimas 

Parama, gauta apibrėžtiems tikslams įgyvendinti, pripažįstama ir apskaitoje registruojama po jos 

faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai. 

Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis. 

Asociacija su kita gauta parama, kai davėjas nenurodo jos konkretaus panaudojimo tikslo, gali 
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elgtis savo nuožiūra. Tokia gauta ir panaudota parama apskaitoje pripažįstama ir apskaitoje 

registruojama po jos faktiško gavimo kaip gautas kitas finansavimas veiklai vykdyti. 

Narystės mokesčiai pripažįstami ir apskaitoje registruojami taikant kaupimo apskaitos principą. 

Nario mokesčiai renkami ir naudojami Asociacijos įstatuose nustatyta tvarka. Kadangi tikimasi, 

kad per įstatuose nustatytą laikotarpį nario mokesčiai bus sumokėti, atsiradus prievolei, ši ūkinė 

operacija į apskaitą įtraukiama kaip gautini nario mokesčiai, o sumokėjus nario mokestį 

apskaitoje rodomi gauti nario mokesčiai.  

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos gauto finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo 

pajamomis. 

 

 

(h) Įsipareigojimai 

Įsipareigojimai pripažįstami Asociacijos apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai Asociacija įgyja 

prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu 

nepripažįstami. Įsipareigojimai įvertinami savikaina. Palūkanos, pelnas ar nuostoliai, susiję su 

įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis. 

(i) Pajamos 

Pajamos Asociacijos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojant tada, 

kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte atsižvelgiant į 

suteiktas ar numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. Pajamomis laikomas tik 

įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos 

sumos, taip pat PVM. Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų teikimo rezultatas gali 

būti patikimai įvertintas, ar ne, Asociacijos pripažįstamos skirtingais būdais. Rezultatas gali būti tiksliai 

įvertintas tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos: 

1. pajamų suma gali būti patikimai įvertinta; 

2. sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laispsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai 

įvertintas; 

3. tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda; 

Jei paslaugų teikimo sandorio patikimai įvertinti negalima, tuomet pajamomis pripažįstama suma, lygi 

išlaidoms, kurias tikimasi gauti. Pelnas nepripažįstamas. 

Finansavimo pajamomis pripažįstamos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos gauto finansavimo sumos. 

(j) Sąnaudos 

Sąnaudos Asociacijoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Asociacijos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms priskiriama 

per laikotarpį pačios asociacijos suteikta parama, labdara. 
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Asociacija grupuoja su atskirų programų įgyvendinimu susijusias sąnaudas pagal savo pasirinktą būdą. 

Tikslinio ir kito finansavimo panaudota dalis, susijusi su Asociacijos veiklos tikslų ir gautos paramos 

panaudojimo tikslų įgyvendinimu per ataskaitinį laikotarpį, veiklos rezultatų ataskaitoje atvaizduojama 

kaip finansavimo pajamos. 

(k) Pobalansiniai įvykiai 

Finansinė Asociacijos atskaitomybė koreguojama, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar 

nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims. 

Aiškinamojo rašto pastabos 

2020  m. gruodžio 31 d. asociacijoje vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 3 (trys).  

1 PASTABA: Ilgalaikis turtas 

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

ILGALAIKIS TURTAS   

Nematerialusis turtas 0  

Materialusis turtas 0  

Finansinis turtas 0  

Iš viso: 0  

 

Einamaisiais finansiniais metais nebuvo įsigyta, perleista, nurašyta ilgalaikio turto. 

2 PASTABA: Trumpalaikis turtas 

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

TRUMPALAIKIS TURTAS   

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos 

vykdyti sutartys 

103 6 

Išankstiniai apmokėjimai 103 6 

Per vienerius metus gautinos sumos 0 0 

Kitas trumpalaikis turtas 0 0 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1622 47 

Iš viso: 1725 53 

  

2020-12-31 “Trumpalaikio turto” straipsnyje yra  103 eur – avansinis mokėjimas paslaugų teikėjui ir  

pinigų likutis metų pabaigai banko atsiskaitomojoje sąskaitoje 1622 eur. 

Praėjusių ataskaitinių metų 2019-12-31 “Trumpalaikio turto” straipsnyje buvo  6 eur – avansinis 

mokėjimas paslaugų teikėjui ir  pinigų likutis metų pabaigai banko atsiskaitomojoje sąskaitoje 47 eur. 
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3 PASTABA : Nuosavas kapitalas 

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

NUOSAVAS KAPITALAS   

Kapitalas 0 0 

Perkainojimo rezervas 0 0 

Kiti rezervai 0 0 

Veiklos rezultatas 0 0 

Iš viso: (0) (0) 

 

Asociacijoje dalininkų (pajų) nėra.  

Steigimo išlaidos buvo apmokėtos iš gauto finansavimo ir nurašytos į veiklos sąnaudas.  

Rezervų ataskaitiniai metais nebuvo sudaroma. 

Asociacija iš komercinės veiklos, kuri yra neatsiejamai susijusi su Asociacijos veiklos tikslais ir 

reikalinga jiems pasiekti, nei ataskaitiniais nei praėjusiais metais pelno neuždirbo. 

4 PASTABA: Finansavimas 

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

FINANSAVIMAS   

Dotacija (Projektų finansavimo sumos iš valstybės 

biudžeto) 

32568 0 

Tiksliniai įnašai    

Nario mokesčiai 210  

Kitas finansavimas 5538 121 

Iš viso: 38316 121 

Finansavimo pajamomis pripažinta  37934 121 

Panaudotas nepanaudoto finansavimo likutis  0 1026 

Nepanaudoto finansavimo likutis gruodžio 31 d. 386 4 

 

Asociacijos finansavimą sudaro, narių mokesčiai, gauta finansinė parama ir Valstybės biudžeto 

dotacijos (Projektų finansavimo sumos iš valstybės biudžeto). 

Per 2020 finansinius metus gautas finansavimas: nario mokestis 210 eur, kitas finansavimas (2 proc 

GPM parama) 76 eur., finansinė parama iš juridinių asmenų 3400 eur, finansinę parama iš fizinių 

asmenų 2062 eur ir Dotacija (Projektų finansavimo sumos iš valstybės biudžeto) 32568 eur.  
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Per 2020 metus veiklos finansavimui panaudota ir finansavimo veiklos pajamomis pripažinta 37934 

eur. Nepanaudoto finansavimo likutios 2020-12-31 yra 386 eur. 

Per 2019 finansinius metus buvo gautas finansavimas: kitas finansavimas (2 proc GPM parama) 121 

eur.  

Per 2019 metus veiklos finansavimui buvo panaudota 2018 m. nepanaudota finansavimo dalis 1026 

eur.    Nepanaudoto finansavimo likutis metų pabaigai buvo 4 eur.  

5 PASTABA: Veiklos sąnaudos 

Finansiniai metai 

Finansiniai 

metai 

Praėję 

finansiniai 

metai 

SĄNAUDOS 

                  

38109 

                  

3958 

Įprastos veiklos sąnaudos 

                   

1025  

                   

3958  

Patalpų nuoma ir išlaikymas 0 0 

Telekomunikacijos (telefono, interneto ryšys) 598                        15                        

Kanceliarinės, pašto korespondencinės išlaidos 0  57  

Viešinimo, konferencijų ir renginių organizavimo  išlaidos 0 657 

Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose 0                      0                      

Teisinės (steigimo išlaidos) 0                      0                      

Mokesčių sąnaudos (PVM , rinkliava) 67                      66                      

Banko paslaugų sąnaudos 77                        

                       

69  

Darbuotojų išlaikymo sąnaudos 265                    

                   

213  

Kitos veiklos sąnaudos (kuras) 18 130 

Projektų įgyvendinimo sąnaudos 

                   

37084 

 Projekto vykdymo išlaidos 29640 

 Darbo užmokestis ir su juo susiję mokėjimai 21600 

 Seminarų ir renginių organizavimas 3523 

 Transporto nuomos ir kuro sąnaudos 2300 

 Metodinės medžiagos parengimo, vertimų sąnaudos 900 

 Triračių nuomos sąnaudos 1260 

 Banko paslaugų sąnaudos 57 

 Projekto administravimo išlaidos 7209 

 Darbo užmokestis ir su juo susiję mokėjimai 4809 

 Projekto buhalterinės apskaitos sąnaudos 2400 

 Projekto viešinimo ir sklaidos išlaidos 235 

  



10 
 

Per 2020 metus patirta 38109 eur veiklos sąnaudų. Iš jų: įprastinės veiklos sąnaudų 1025 eur, Projektų 

įgyvendinimo sąnaudų 37084 eur.  

Per 2019 metus buvo patirta 1207 eur tik įprastos veiklos sąnaudų. 

6 PASTABA: Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 0 0 

Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 0 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, įskaitant 

atostoginių kaupinius 

0 0 

Skolos tiekėjams 1253 0 

Kiti trumpalaikės skolos 86 49 

Iš viso: 1339 49 

 

Mokėtinos sumos 2020-12-31 yra 1339 eur. Tai skola atskaitingiems asmenims ir savanoriams  už 

apmokėtas veiklos išlaidas 86 eur ir einamieji mokėjimai tiekėjams už paslaugas 1253 eur. 

Mokėtinos sumos 2019-12-31 buvo 49 eur. Tai skola atskaitingiems asmenims ir savanoriams  už 

apmokėtas veiklos išlaidas. 

 

Pobalansiniai įvykiai ir kita informacija 

Po  finansinių metų pabaigos pobalansiniai įvykių, turinčių tiesioginę įtaką nepatvirtintos finansinės 

atskaitomybės duomenims, nebuvo. Taip pat neįvyko jokių svarbių įvykių, kurie reikšmingai turėtų 

įtakos 2020 metų finansinei atskaitomybei ar Asociacijos veiklai ir turėtų būti atskleisti.  

 

 

Prezidentė        Aušra Kriškovieceinė 

 

Apskaitą tvarkantis asmuo                                   Rasa Narbuntaitė Rudžionienė                                             


