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LIETUVOS DZIUDO FEDERACIJOS 
2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
2020-02-03 

 
1. BENDROJI DALIS 

 
 

Lietuvos dziudo federacija ( toliau – Federacija) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis 
asmuo, turintis sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir antspaudą su savo 
pavadinimu. Teisinė forma-  asociacija. Federacijos buveinė: Aušros g.42A., 44158, Kauno m. 
sav.  juridinių asmenų registre  įregistruota 1993 m. rugpjūčio  mėn. 19 d. Lietuvos dziudo 
federacijos kodas  191606076.  Duomenys apie asociaciją  kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre. 

Federacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai nuo sausio 1d. iki gruodžio 31 
d. 

Pagal darbo sutartis praėjusių finansinių metų pabaigoje dirbo du darbuotojai, 2018 m. 
gruodžio 31 d. federacijoje dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų skaičius - du. 

Finansinių metų pabaigoje Federacijos narių - juridinių asmenų skaičius – 40. 
Federacijoje apskaitą tvarko vyriausia buhalterė- Laimutė Ginetienė. 
Federacijos veiklos tikslai - koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti Federacijos 

narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus, plėtoti ir populiarinti dziudo 
sportą Lietuvoje bei kitose šalyse. Siekdama įgyvendinti veiklos tikslus Federacija organizuoja  ir 
sudaro savo nariams vienodas sąlygas dalyvauti Lietuvos Respublikos dziudo čempionatuose, 
pirmenybėse, varžybose, stovyklose bei kituose renginiuose, užtikrina Lietuvos rinktinės rengimo 
programą ir dalyvavimą svarbiausiose tarptautinėse varžybose, bendradarbiauja su Tarptautine 
dziudo federacija ir Europos dziudo sąjunga, organizuoja dziudo sporto čempionatus ir sporto 
stovyklas Lietuvoje, skatina Lietuvos visuomenės susidomėjimą dziudo sportu, ugdo tarpusavio 
toleranciją ir supratimą.  

Federacijos organai yra: 
ü visuotinis narių susirinkimas; 
ü vienasmenis Federacijos valdymo organas - prezidentas; 
ü kolegialus Federacijos valdymo organas - vykdomasis komitetas. 

 
2.APSKAITOS POLITIKA 

 
Federacijoje buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos 

vadovaujantis: 
ü 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 politinės kampanijos dalyvių 
neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (nauja redakcija 
pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr.1K- 443). 

ü Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX -574 ; 
ü Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu Nr. IX-1969 ;  
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ü Lietuvos Respublikos nutarimu Nr.179 „ Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų 
atlikimo taisyklių patvirtinimo“; 

ü kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, apibrėžiančiais apskaitos tvarkymą ir 
finansinių ataskaitų sudarymą bei pateikimą. 

ü Inventorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 
birželio 3 d. nutarimu Nr.719 „ Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ ( nauja redakcija 
pagal Vyriausybės 2014 m.  spalio 3 d .nutarimą Nr.1070). 
Federacija, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais 

apskaitos principais: subjekto principu, veiklos tęstinumo principu, periodiškumo principu, 
pastovumo principu, piniginio mato principu, kaupimo principu, palyginimo principu ir neutralumo 
principu. 

Finansinės ataskaitos duomenys pagrįsti turto ir įsipareigojimų inventorizacijos 
duomenimis. 

Federacijos 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. 

 
1.1. Ilgalaikio turto apskaita 

 
  Ilgalaikį turtą sudaro ilgalaikis materialus ir ilgalaikis nematerialus turtas.  
Nematerialus turtas pripažįstamas, jei jis atitinka  nematerialiojo turto sąvoką ir visus šiuos  

pripažinimo kriterijus - Federacija 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. Negrąžinamas ( neatskaitomas ) 
pridėtinės vertės mokestis įskaičiuojamas į turto įsigijimo savikainą. 

Federacijoje visoms nematerialiojo turto grupėms nustatyta minimali įsigijimo ( 
pasigaminimo) savikaina, nuo kurios įsigyjamas nematerialus turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui - 
800 Eur ( aštuoni šimtai Eur). 

Federacijoje yra šios nematerialiojo turto grupės: 
ü Buhalterinė apskaitos programa; 
ü Kitas nematerialus turtas. 

Federacija nustato šiuos naudingo tarnavimo laikotarpius: 

Nematerialusis turtas Naudingo tarnavimo laikas 
(metais) 

Buhalterinė apskaitos programa 3 
Kitas nematerialus turtas –programinė 

įranga 3 

 
Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos kriterijus: 

ü ketinama jį naudoti ilgiau nei vienus metus; 



3 
 

ü pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; 
ü galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą; 
ü turto įsigijimo ( pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo 

turto savikainą; 
ü perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu, t.y. Federacija įgyja teisę valdyti, naudoti 

materialųjį turtą ir juo disponuoti. 
ü Federacijoje visoms materialiojo turto grupėms nustatyta minimali įsigijimo 

(pasigaminimo)savikaina, nuo kurios įsigyjamas materialus turtas priskiriamas ilgalaikiam 
turtui - 800 Eur ( aštuoni šimtai Eur). 
 
Federacijoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės: 

ü kompiuterinė technika ir ryšių priemonės; 
ü kitas materialusis turtas. 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas faktine įsigijimo ( pasigaminimo)  
savikaina.. Prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos priskiriamos tiesiogiai su šio turto 
įsigijimu ir paruošimu naudoti susijusios išlaidos. Visą ilgalaikį materialųjį turtą Federacija apskaito 
įsigijimo savikainos būdu. Balanse ilgalaikis materialusis turtas rodomas balansine verte, lygia 
likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, 
sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laikotarpį.  

Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą įskaitomos iki jo naudojimo pradžios 
susidariusios išlaidos. Negrąžinamas ( neatskaitomas) pridėtinės vertės mokestis įskaičiuojamas į 
turto įsigijimo savikainą. Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas užsienio valiuta, apskaitoje 
registruojamos eurais pagal pirkimo dieną galiojantį valiutos kursą. 
             Kiekvieno ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudojimo pradžia įforminama Federacijos 
vadovo tvirtinamu ilgalaikio materialiojo turto įvedimo į eksploataciją aktu. 
              Ribotą laiką ūkio Federacijos veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina  nudėvima (įskaitoma į sąnaudas) per to turto naudingo tarnavimo 
laikotarpį, tačiau jeigu visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas ir toliau naudojamas 
Federacijos  veikloje, jo likutinė vertė, rodoma apskaitos registruose ir finansinėse ataskaitose, 
negali būti mažesnė už likvidacinę vertę. 
              Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, remiantis metine nusidėvėjimo 
suma. 

Nustatomi šie naudingo tarnavimo laikotarpiai: 
Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais) 

Kompiuterinė technika ir ryšių 
priemonės 3 m. 

Kitas materialusis turtas 4 m.- 5 m 
 

              Ilgalaikio turto nusidėvėjimui taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas.  
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos 
po jo perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, 
pardavimo ar kitokio perleidimo ir tuo atveju, kai visa ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė 
perkeliama į darbų, paslaugų savikainą. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma priskiriama veiklos sąnaudoms kiekvieną 
ataskaitinį laikotarpį. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to 
laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms. 
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Netinkamas ( negalimas) naudoti ilgalaikis turtas gali būti nurašomas. Nurašius visiškai 
nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turtą, gautos dalys ar medžiagos apskaitoje registruojamos kaip 
atsargos grynąja galimo realizavimo verte. Jeigu nurašyto turto likvidacinė vertė didesnė už gautų 
dalių ir medžiagų galimą realizavimo vertę, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio 
nuostoliais dėl turto nurašymo, jeigu turto likvidacinė vertė mažesnė - ataskaitinio laikotarpio pelnu 
dėl turto nurašymo. 

Nurašius ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje nurašoma įsigijimo savikaina ir sukaupta 
nusidėvėjimo suma. Likusi nenusidėvėjusi ilgalaikio materialiojo turto suma pripažįstama  
ataskaitinio laikotarpio nuostoliais dėl turto nurašymo. 

Inventorizacija atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose 
nustatyta tvarka. 

  
1.2. Finansinio turto apskaita 

 
Federacijoje piniginiu turtu, laikomas turtas, kurį sudaro pinigai. Pinigams priskiriama 

banke ir kasoje esantys pinigai. 
Grynieji pinigai gali būti išmokami tik atskaitingiems asmenims  nurodytiems Federacijos  

prezidento potvarkyje arba įsakyme. Visos kitos išmokos (darbo užmokestis ir pan.), įskaitant išmo-
kas ne Federacijos darbuotojams, išmokamos pervedant į jų sąskaitas banke. 

Atskaitingi asmenys avansu gautas sumas gali naudoti tik pagal Federacijos prezidento 
potvarkyje nurodytų  leistinų atlikti operacijų sąraše nurodytą paskirtį. 

 Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, arba gyventojais, 
pateikia Federacijos  buhalterijai pinigų sumokėjimą įrodančius dokumentus ir surašo avanso ata-
skaitą, nurodydamas šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Tinkamai už-
pildytą avanso apyskaitą pasirašo atskaitingas asmuo, pateikęs išlaidas pateisinančiais dokumentais.  

 Atsiskaitymas su atskaitingais asmenimis, turinčiais teisę išrašyti pinigų priėmimo kvitus: 
pinigų gavimą patvirtinančius išrašytus pinigų priėmimo kvitus atskaitingas asmuo surašo į 
ataskaitą (joje nurodo kvitų serijas, numerius, datas, pinigų mokėtojo pavadinimus ir gautas sumas) 
ir pateikia įmonės buhalterijai ne rečiau kaip kartą per mėnesį , pasibaigus mėnesiui per 5 darbo 
dienas. Atskaitingas asmuo pagal išrašytus pinigų priėmimo kvitus gautus pinigus įneša į kasą ne 
rečiau kaip kartą per mėnesį iki paskutinės mėnesio darbo dienos. 

 
 

1.3. Atsargų, gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų apskaita 
 

Atsargos – tai trumpalaikis turtas, kurio įsigijimo ( pasigaminimo) savikaina mažesnė už 
Federacijoje nustatytą ilgalaikio materialiojo turto vertę. Atsargos apskaitoje registruojamos ir 
balanse parodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Neatskaitomas ( negrąžinamas) pridėtinės 
vertės mokestis įskaitomas į atsargų įsigijimo savikainą. 

Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos eurais pagal pirkimo dieną 
galiojantį valiutos kursą. 
            Atsargoms priskiriama: 

ü kanceliarinės, raštinės prekės; 
ü blankai; 
ü spaudos darbai - Dan Kyu pažymėjimai; 
ü ūkinis inventorius; 
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ü kitos atsargos. 
Atiduoto naudoti Federacijos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama 

sąnaudomis. 
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas registruojami išankstinių apmokėjimų sąskaitoje. 
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

 
1.4.Valiutinių operacijų apskaita 

 
             Valiutinės operacijos registruojama apskaitoje eurais pagal ūkinės operacijos atlikimo dieną 
galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Komandiruotės išlaidos užsienio valiuta 
apskaičiuojamos pagal kiekvienos ūkinės operacijos t.y. kiekvieno dokumento išrašymo dieną 
galiojusį kursą. 

 Valiutos santykio ir valiutos keitimo santykio skirtumai apskaitoje registruojami kaip 
veiklos sąnaudos, nes valiutos keitimas ( perkant ar parduodant) laikomas banko paslauga. 

 
 

1.5. Nuosavo kapitalo apskaita 
 
Nuosavą kapitalą sudaro sukauptas veiklos rezultatas. Sukauptas Federacijos veiklos 

rezultatas – perviršis ( pelnas) arba deficitas ( nuostoliai) – rodomas finansinės būklės ataskaitoje. Jį 
sudaro ataskaitinių metų rezultato, parodyto ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje ir 
ankstesnių laikotarpių veiklos rezultatų suma. 

 
1.6. Finansavimo sumų ir finansavimo pajamų apskaita 

 
  Federacijos veiklos finansavimo šaltiniai yra šie: 

ü Finansavimo sumos iš valstybės arba savivaldybės biudžeto; 
ü Finansavimo sumos iš kitų tarptautinių organizacijų; 
ü Kitų įmonių ar organizacijų tikslinis finansavimas; 
ü Nario mokesčiai; 
ü Juridinių ir fizinių asmenų parama; 
ü Kitas finansavimas. 

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai 
panaudojamos  - padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti skirtos finansavimo sumos. 

Finansavimo sumos gautos už ilgalaikį turtą arba iš pinigais gautų finansavimo sumų 
įsigijus ilgalaikį turtą, pripažįstamos panaudotomis per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio 
materialiojo turto nusidėvėjimo ( nematerialiojo turto amortizacijos) suma  arba nurašomo 
nevisiškai nudėvėto ( amortizuoto) , bet netinkamo naudoti turto likutine verte. 
           Informacija apie tikslinius įnašus ir jų panaudojimą kaupiama pagal atskiras programas. 
Finansavimo sumų pokytis per ataskaitinį laikotarpį yra išskleistas pagal nustatytus reikalavimus. 

Paramai priskiriama pagal Labdaros ir paramos įstatymą juridinių ir fizinių asmenų perduoti 
pinigai ar kitas turtas. Paramai taip pat priskiriama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos nuo gyventojų pajamų mokesčio pervedama procentinė dalis. 

Neatlygintinai gautos paslaugos , turto panauda  pagal panaudos sutartis ir savanorių darbas 
nelaikomi veikla, susijusia su finansavimo sumų gavimu ir panaudojimu.  
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1.7. Įsipareigojimų sumos 
 

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Federacija prisiima įsipareigojimą 
sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti 
sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais. 

Pirmą kartą pripažįstant įsipareigojimą jis įvertinamas įsigijimo savikaina, kuri lygi gauto 
turto ar paslaugų įsigijimo savikainai. 

Įsipareigojimai apima  Federacijos skolas darbuotojams, prekių , paslaugų teikėjams, 
valstybės institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims. Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai tai  darbo užmokestis darbuotojams , mokėtinos socialinio draudimo įmokos , 
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis.  

Visi  Federacijos įsipareigojimai skirstomi pagal privalomumą vykdyti: į ilgalaikius ir 
trumpalaikius  įsipareigojimus. 

 
2.8  Prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo ir kitų pajamų apskaita 

 
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, 

kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis neprižįstami avansai ir kiti 
išankstiniai mokėjimai.  

Paslaugų pardavimo pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai paslaugos yra 
suteiktos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. 
              Kai paslaugų teikimo sandoris užbaigiamas tą patį laikotarpį, kurį buvo pradėtas, pajamos 
pripažįstamos tą patį laikotarpį ir įvertinamos sutartyje ar sąskaitoje – faktūroje nurodyta suma. 

Federacijos ūkinės- komercinės veiklos  pajamos skirstomos į šias grupes: 
ü Dan Kyu egzaminų pajamos; 
ü starto mokesčio pajamos; 
ü IJF ID kortelių pajamos; 
ü varžybų licenzijos pajamos; 
ü seminarų organizavimo pajamos; 
ü pajamos iš kitų paslaugų. 

Kitos pajamos: 
ü teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka; 
ü kitos finansinės - investicinės veiklos pajamos. 

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis 
pajamomis susijusios sąnaudos. 

 
2.9. Sąnaudų apskaita  

   
Sąnaudos Federacijos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo 

principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į 
pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, kurios nesusijusios su pajamomis uždirbtomis per ataskaitinį 
laikotarpį, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir 
rodomos finansinėse ataskaitose kaip turtas ( ateinančių laikotarpių sąnaudos). 

Federacijoje visos patirtos sąnaudos paskirstomos į susijusias su programų įgyvendinimu ir 
ūkinei komercinei veiklai vykdyti bei bendrąsias administracines. Federacija savo apskaitoje 
grupuoja su atskirų programų įgyvendinimu susijusias sąnaudas pagal programas. 
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2.10. Informacijos reikšmingumas 
 

Informacija yra reikšminga, jei jos nepateikimas ar neatskleidimas gali turėti įtakos 
praėjusio ar kelių parėjusių laikotarpių finansinių ataskaitų duomenims. Federacijos apskaitos 
politikoje nustatytas finansinių ataskaitų rinkinio reikšmingumo kriterijus  0,5 proc. veiklos 
rezultatų ataskaitos pajamų straipsnio sumos. 
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3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
P01. NEMATERIALUS TURTAS 

 
 

Nematerialusis turtas (Eur)) 
 
Rodikliai 

Plėtros 
darbai 

Prestižas Patentai, 
licencijos 

Programinė 
įranga 

Kitas 
nemate- 
rialusis 
turtas 

Iš viso 

Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 
31d. 

0 0 0 1198 0 1198 

a) Įsigijimo savikaina 2018 m. 
gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 
2019 m.: 
turto įsigijimas 
kitiems asmenims perleistas ir 
nurašytas turtas (-) 
perrašymai iš vieno straipsnio į 
kitą + / (-) 

      
3759 
 
 
 
-1124 
 
 

0 0 0 3759 0 
     
    

-1124 
 

 
 

 
 
 

2019 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 2635 0 2635 
b) Amortizacija 
2018 m. gruodžio 31 d. 
Pasikeitimai per 2019 m.: 
finansinių metų amortizacija 
atstatantieji įrašai (-) 
kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto amortizacija (-) 
perrašymai iš vieno straipsnio į 
kitą + / (-) 

      
2561 
 
888 
 
-1121 
 

0 0 0 2561  
0 0 0 888  
    

-1121 
 

 

2019 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 2328 0 2328 
c) Vertės sumažėjimas 2018 m. 
gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 
2019 m.: 
finansinių metų vertės sumažėjimas 
atstatantieji įrašai (-) 
kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto verės sumažėjimas(- 
) 
perrašymai iš vieno straipsnio į 
kitą + / (-) 

      
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
    

 
 

 
 
 
 
 

 

2019 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 
d) Likutinė vertė 2019 m. 
gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c) 

0 0 0 307 0 307 

 
Nematerialaus ilgalaikio turto per 2019 metus Federacija neįsigijo. 
 Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai keičiami nebuvo. 
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P02. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS                              
Ilgalaikis materialusis turtas (Eur ) 
 
Rodikliai 

 
Pastata
i ir 
statini
ai 

Mašinos 
ir 
įrengima
i 

Transpor
to 
priemonė
s 

Kt.įra
nga, 
prieta
isai, 
įranki
ai ir 
įrengi
niai 

Kitas 
materi
alus 
turtas 

Iš viso 

Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 
31d. 

0 0 0 0 30660 30660 

a) Įsigijimo savikaina 2018 m. 
gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 
2019 m.: 
turto įsigijimas 
kitiems asmenims perleistas ir 
nurašytas turtas (-) 
perrašymai iš vieno straipsnio į 
kitą + / (-) 

      
45065 
1223 
 
1580 
 
-357 
 
 
 
 
 

0 0 0 0 45065 
0 0 0 0 1223 
    1580 

 
-357 
 
 

 
 
 

2019 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 46288 46288 
b) Nusidėvėjimas 
2018 m. gruodžio 31 d. 
Pasikeitimai per 2019 m.: 
finansinių metų nusidėvėjimas 
atstatantieji įrašai (-) 
kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto nusidėvėjimas(-) 
perrašymai iš vieno straipsnio į 
kitą + / (-) 

      
14405 
8882 
 
9238 
 
-356 
 
 
0 

0 0 0 0 14405 
0 0 0 0 8882 
    9238 

 
-356 

2019 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 23287 23287 
c) Vertės sumažėjimas 2018 m. 
gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 
2019 m.: 
finansinių metų vertės sumažėjimas 
atstatantieji įrašai (-) 
kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto verės sumažėjimas(- 
) 
perrašymai iš vieno straipsnio į 
kitą + / (-) 

      
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
0 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
     

2019 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 
d) Likutinė vertė 2019 m. 
gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c) 

0 0 0 0 23001 23001 
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 Per 2019 m. Federacija įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 1580 Eur.  Ilgalaikio 

materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai keičiami nebuvo. 
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto, Fedearcija neturi. 
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Federacija neturi. 

Federacijoje naudojamas kompiuterinės technikos grupės visiškai nudėvėto materialiojo turto 
vienas vienetas, kurio įsigijimo savikaina yra 935,34 Eur. 

 
P03. INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS MOKĖJIMUS IR GAUTINAS SUMAS 

 
 

Eil 
Nr. 

Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 
laikotarpio diena 

1. Išankstiniai mokėjimai tiekėjams  2578 3949  
2. Ateinačių laikotarpių sąnaudos 2674 1931 
3. Pirkėjų įsiskolinimas 129 10 
4. Kitos gautinos sumos 10121 13258 
 Iš viso: 15502 19148 

 
Išankstiniai apmokėjimai  - lėšos apmokėtos už apgyvendinimą su maitinimu ir kt. paslaugas 

už dalyvavimą Olimpinėje treniruočių stovykloje Austrijoje - 1820 Eur, bei apmokėjimai už  
sportinę aprangą- 272,51 Eur,  už dalyvavimą seminare, skirtame buhalterinės apskaitos , 
atskaitomybės ir mokesčių klausimais- 87 Eur bei laikraščio prenumerata- 87 Eur ir už IJF ID 
korteles- 311,82 Eur. 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos- 2674,01 Eur, tai sąnaudos, kurios bus patiriamos 
ateinančiais laikotarpiais t.y.sekančiais metais. 

Pirkėjų įsiskolinimas tai skola už Dan Kyu – 129 Eur. 
Kitos gautinos sumos  tai juridinių ir fizinių asmenų skolos Federacijai  ataskaitinių metų 

pabaigoje. 
Atsargos tai metų pabaigoje likę nepanaudoti blankai ir Dan Kyu pažymėjimai.Viso atsargos 

metų pabaigoje sudarė-  68,52 Eur. 
Federacijos atsiskaitomosiose sąskaitose, esančiose AB SEB ir AB Swedbank bankuose 

pinigų likutis metų pabaigoje sudarė -  74319,10 Eur. 
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P04. FINANSAVIMO SUMOS IR JŲ LIKUČIAI 
 

 
Eil.
Nr. 

Finansavimo sumos Nepanaudotas 
finansavimas 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Finansavimo 
sumos 
gautos per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Finansavimo 
sumos 
panaudotos 
per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Nepanaudotas 
finansavimas 
atskaitinių 
metų 
pabaigoje 

1. Kauno 
m.savivaldybė-2019 
m. Europos jaunimo 
dziudo taurės 
organizavimas 
Kauno m. 

0 11195 11195 0 

2. Didelio 
meistriškumo sporto 
programa 

0 86604 86604 0 

3. LTOK veiklos 
programos 
finansavimas 

1750 40000 35581,51 6168,49 

4. LTOK –
kišenpinigiai į II-
ąsias Europos 
žaidynes 

0 480 480 0 

5. LTOK- kišenpinigiai 
OR kandidatams 
MTS 

0 880 880 0 

6. LTOK- Tokijas 
olimpinė pamaina- 
OR sportinis darbas 

25370,57 18000 14439,05 28931,52 

7. LTOK- Tokijas 2020 54782,94 65000 74031,49 45751,45 
8. LTOK- pasirengimas 

2019 m. Europos 
olimpiniam 
festivaliui( Baku) 

11200 11408 22608 0 

9. LTOK- Tokijas 
2020-
spec.sportiniam 
inventoriui įsigyti 

5623,43 2500 1844,59 6278,84 

10. LTOK- mokslinis 
medicininis 
aptarnavimas 

0 4500 2012,92 2487,08 

11. Įvairios užsienio 
organizacijos- ECUP 
ir MTS 

0 96493 96493 0 

12. Nario mokesčiai 10693,13 4300 14993,13 0 
13. Parama 0 2300 2300 0 
14. Kitas finansavimas 31689,24 0 9480,84 22208,40 
 Iš viso: 141109,31 343660 372943,53 111825,78 
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Visos per atskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos, buvo panaudotos  viešųjų 
renginių metu ar sporto treniruočių stovyklų metu, kuriais siekiama visuomenei naudingų tikslų. 

2019 m. dziudo didelio meistriškumo sporto programai įgyvendinti gautos lėšos - 86604 Eur 
buvo panaudotos vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už 
panaudotas lėšas tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 
4 d. įsakymu Nr. V-24. Pateikiame renginius, kuriems buvo panaudotos šios  programos lėšos. 

 
Eil.N
r. 

Programos priemonės pavadinimas Vieta Data Panaudota 
lėšų Eur 

1. Lietuvos atviras dziudo čempionatas U16 ir 
U18 

Kėdainiai 19.01.11-19.01.12 1865,38 

2. Europos dziudo taurė ( moterų) Austrija 19.02.15 -19. 02.17 1442 
3. 2019 m. atviras Lietuvos dziudo čempionatas 

U21 
Kaunas 19.02.21 - 19.02.22 1199,7 

4. Tarptautinė MTS Nymbruk  Čekija 19.03.03 -19. 03.06 765 
5. Grand Slam turnyras   Rusija 19.03.13 - 19.03.18 2545,05 
6. EJU teisėjų ir trenerių seminaras Turkija 19.03.21 - 19.03.25 1175 
7. 2019 m. atviras Lietuvos dziudo čempionatas 

U23 
Kaunas 19.03.22 1197,28 

8. Grand Prix turnyras   Gruzija 19.03.30 - 19.04.01 1996 
9. Europos jaunimo dziudo taurė ir MTS Kaunas 19.05.10 -19. 05.15 18211,92 
10. EJU organizavimo ir administravimo seminaras Kroatija 19.06.10- 19.06.12 955 
11. Grand Prix turnyras   Kroatija 19.07.24 -19. 07.29 3039 
12. Pasaulio suaugusiųjų čempionatas Japonija 19.08.20 -19. 09.01 14629,8 
13. Europos jaunimo čempionatas  Suomija 19.09.12 - 19.09.15 4081 
14. Pasaulio jaunių čempionatas  Kazachstana

s 
19.09.22- 19.09.29 397,31 

15. Pasaulio jaunimo dziudo čempionatas Marokas 19.10.13 -19.10.20 1530 
16. 2019 m. Lietuvos atviras dziudo čempionatas Kaunas 19.10.25- 19.10.26 2237,9 
17. Europos čempionatas U23  Rusija 19.10.30 - 19.11.04 260 
18. Projekto vykdytojo d.u. ir su juo susiję 

darbdavio mokesčiai 
  10448,39 

19. Programos administravimo išlaidos   18628,27 
 Iš viso:      86604 
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P05. PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA 

( eurais) 
 
E

Eilės  
N

Nr. 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 

Pavadinimas Kodas, 
buveinė (adresas) 

P
Piniga

is 
 

Turtu, išskyrus 
pinigus 

 
Paslaugomis 

 
Turto 
panauda 

 

Savanorių darbu** 

Eur Valandos 

1
1. 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
9 

 
10 

1
1. 

Lietuvos Respublikos 
juridiniai asmenys 

       

1
1.1. 

UAB Judo Fashion 302532371, 
I.Kanto g.13-4A, 

Kaunas 

0 2300,00     

1
1.2. 

Panevėžio Raimundo 
Sargūno sporto gimnazija 

303283300, 
Liepų al.3, 
Panevėžys 

   664,00   

1
1.3. 

Sveikatingumo ir sporto 
klubas Draugystė 

193093918, 
Trakų g.4-2, 
Elektrėnai 

   665,00   

1
1.4. 

Danguolė Novikovienė     100,00   

2
2. 

Užsienio valstybių juridiniai 
asmenys 

       

3
3. 

Fiziniai asmenys* ir 
anonimai 

X      4516 

4
4. 

Gyventojai, skyrę gyventojų 
pajamų mokesčio dalį 

X  X X X 
 

 

5
5. 

Iš viso X  2300,00  1429,00  4516 

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami. 
  Federacijoje per ataskaitinius metus negauta paramos iš gyventojų, kurie skiria paramai  gyventojų pajamų mokesčio procentinę dalį. 
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Iš UAB „ Judo Fashion“ per ataskaitinius metus buvo gauta parama dziudo marškinėliais -100 vnt. ir medaliais – 100 vnt. Visa gauta parama 
panaudota viešajam interesui tenkinti : 2019 m. Europos jaunimo dziudo taurės ir MTS  savanoriams ir dalyviams. 

Kadangi  savanorių darbo nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, jis įvertintas valandomis, nenurodant vertės pinigine išraiška. 
Pagal panaudos sutartis gauto neatlygintinai naudotis turto ( automobiliais), panaudos vertė Federacijoje nustatoma pagal tokio turto nuomos 

rinkos kainą, o jei analogiško arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra – naudojant panaudos davėjo nurodytą metinę to turto nusidėvėjimo sumą. 
 
 
 

P06. GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
 

(eurais) 
 
EEilės 

Nr. 

 
Paramos dalykas 

 
Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

 
Gauta per ataskaitinį 
laikotarpį 

 
Pergrupavimas* 

Panaudota per 
ataskaitinį laikotarpį 

 
Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

 
Iš viso 

Iš jų 
saviems 
tikslams 

11. 2 3 4 5 6 7 8 
11. Pinigai  0 0 0  0 0 
22. Turtas, išskyrus pinigus 0 2300,00 0 2300,00 0 0 
33. Parama, panaudotta 

neliečiamajam kapitalui 
formuoti  

X X  X X X 

44. Iš viso 0 2300,00 0 2300,00 0 0 
* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus. 

 
Lietuvos dziudo federacija per ataskaitinį laikotarpį nesuteikė labdaros ir paramos nei juridiniams asmenims, nei fiziniams asmenims. 

 
 
 

P07. TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
(eurais) 
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EEilės 
Nr. 

Tikslinio finansavimo sumų 
šaltinis 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Panaudota per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Gautinų 
sumų 
pasikeitimas 

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 7 
11. Valstybės biudžetas 0 86604,00 86604,00  0 
22. Savivaldybių 

biudžetai 
0 11195,00 11195,00  0 

33. Kiti šaltiniai :      
33.1. Lietuvos Tautinis 

Olimpinis komitetas 
98726,94 142768,00 151877,56  89617,38 

33.2. Nario mokesčiai 10693,13 4300,00 14993,13  0 
33.3. Parama 0 2300,00 2300,00  0 
33.4. Įvairios užsienio 

organizacijos 
0 96493,00 96493,00  0 

33.5. Kitas finansavimas ( 
dotacija) 

31689,24 0 9480,84  22208,40 

44. Iš viso 141109,31 343660,00 372943,53  111825,78 
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P08.  INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMUS 

 
Eil 

Nr. 

Straipsniai 2019.12.31 2018.12.31 

1. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 
1.1. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 

2. Trumpalaikiai įsipareigojimai 4108 8805 
2.1. Gauti išankstiniai apmokėjimai 47 720 

2.2. Su darbo santykais susiję 

įsipareigojimai 

1759 0 

2.3. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2302 8085 

 Iš viso: 4108 8805 
 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, tai suskaičiuoti atostogų kaupiniai  2019 m. gruodžio 

31 d. duomenimis. Ir jie sudaro – 1759,47 Eur. Gauti išankstiniai apmokėjimai- 46,53 Eur. 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2301,93 Eur,  tai Federacijos skolos už ryšių ir 

komunalines paslaugas ir kitas įvairias paslaugas. 

 
P09 . ŪKINĖS KOMERCINĖS VEIKLOS PAJAMOS 

 
Paslaugų pardavimo pajamos 2019 m. 2018 m. 
Dan kyu veiklos pajamos 5951 7260 

Starto mokesčio pajamos 585 890 

IJF ID kortelių pajamos 2217 2404 

Varžybų licenzijos pajamos 200 1000 

Seminarų organizavimo pajamos 0 320 

LR klubų gautos pajamos 11065  

Užsienio klubų gautos pajamos 0 10526 

Kitos pajamos 1493 15 

Iš viso: 21511 22415 
 
 

P010. IŠLAIDŲ RŪŠYS 
 

Išlaidų pavadinimas 2019 m. 2018 m. 
Apgyvendinimas 117191 85504 

Transporto, kelionės išlaidos 48712 29970 

Patalpų, sporto salių, arenų nuoma 14685 38260 

Darbo užmokestis ir darbdavio mokesčiai 53341 34493 

Sporto inventoriaus ir papildų įsigijimas 1845 437 

Maitinimas 50892 42865 

Draudimas, starto, dalyvio, vizų mokesčiai 9018 6052 

Kitos išlaidos 104033 93913 

Iš viso 399717 331494 
 

Didžiausią dalį  kitose išlaidose  sudaro sąnaudos, patirtos organizuojant ir vykdant Europos 

jaunimo dziudo taurę Kaune. 
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P011. VEIKLOS REZULTATAS, APMOKESTINAMASIS REZULTATAS 

 
Straipsniai 2019 m. 2018 m. 
Veiklos rezultatas prieš apmokestinimą -8068 13451 

Apmokestinamasi pelnas 2100 15645 

   

Apmokestinamasis pelnas, apmokestinamas 0 

proc. PM. tarifu 

 7250 

Apmokestinamasis rezultatas, numatomas 

panaudoti kitais mokestiniais laikotarpiais 

viešąjį interesą tenkinančiai veiklai finansuoti  

2100 8395 

 

Pelno mokestis 0 0 

Per praėjusius ataskaitinius metus buvo uždirbtas apmokestinamasis rezultatas ( pelnas) –  

 210 0 Eur , kurį Federacija numato panaudoti 2020 metais viešąjį interesą tenkinančiai veiklai 

finansuoti, sekančioms priemonėms:  IJF teisėjų ir trenerių seminarui, Katare, Reikjaviko 

tarptautinėms varžyboms, Islandijoje ir Europos moterų taurei Bratislava 2020, Slovakijoje. 
Per užpraėjusius mokestinius metusį Federacija iš komercinės veiklos uždirbusi 

apmokestinamojo pelno 15645 Eur, pelno daliai, sudarančiai 7250 Eur, apmokestino taikant 0 proc. 

pelno mokesčio tarifą, o  8395 Eur pelno iš komercinės veiklos buvo numatyta  panaudoti viešajam 

interesui tenkinančiai veiklai finansuoti. 

Pateikiame 2019 m. ūkinės komercinės veiklos pelno panaudojimą viešuosius interesus 

tenkinančiai veiklai finansuoti: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vieta Data Panaudota 

lėšų Eur 

1. XIII Tarptautinis dziudo policijos, 

armijos ir jėgos struktūrų turnyras 

Rusija 19.04.11-

19.04.14 

480 

2. Europos jaunių dziudo taurė ir MTS Vokietija 19.04.25 -

19.05.01 

406 

3. Europos jaunių dziudo taurė Vokietija 19.04.26- 

19.04.29 

669,93 

4. 2019 m. Europos jaunimo dziudo taurė 

ir MTS 

Lietuva 19.05.10-

19.05.15 

2000,03 

5. Europos jaunių dziudo taurė ir MTS Lenkija 19.05.16-

19.05.22 

458,42 

6. LDF VK susirinkimo protokolas Nr.4 Lietuva 19.05.23 500 

7. EJU organizavimo ir administravimo 

seminaras 

Kroatija 19.06.10-

19.06.12 

154,50 

8. Pasiruošimas EJOF MTS- testavimas Lietuva 19.06.13-

19.06.14 

232 

9. Europos jaunių čempionatas Lenkija 19.06.26-

19.06.30 

1841,78 

10. Pasaulio suaugusiųjų čempionatas ir IJF 

kongresas 

Japonija 19.08.20-

19.09.01 

1652,34 

 Iš viso:   8395 

 
 

Prezidentas                                                                 Vigmantas Sinkevičius 
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 Lietuvos dziudo federacija, 191606076    

 (subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)    

 Aušros g.42A, Kauno m.; Juridinių asmenų 

registras 

   

 (buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)  

     

 (teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs) 

     

 VEIKLOS REZULTATŲ 
ATASKAITA 

   

     

 Pagal  2019m. gruodžio 31d. duomenis    

     

 2020. 02.03 Nr. 1    

 (sudarymo data)    

     

Eil. Nr. Straipsniai Pasta 

bų Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

I. PAJAMOS  391649 344945 

1. PARDAVIMO PAJAMOS P09 21195 22400 

2. FINANSAVIMO PAJAMOS P07 370138 322530 

3. KITOS PAJAMOS P09 316 15 

II. SĄNAUDOS  399717 331494 

1. PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR   

KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS                                            P010 

21184 321 

2. VEIKLOS SĄNAUDOS P010 378533 331173 

3. KITOS SĄNAUDOS    

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ        P011 -8068 13451 

IV. PELNO MOKESTIS    

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS  -8068 13451 

     

     

 Prezidentas Vigmantas Sinkevičius  
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 Lietuvos dziudo federacija, 191606076   

 (subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)  

 Aušros g.42A, Kauno m.; Juridinių asmenų registras  

 (buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys) 

     

 (teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs) 

     

 FINANSINĖS BŪKLĖS 
ATASKAITA 

  

     

 Pagal  2019 m. gruodžio 31 d. duomenis   

 2020.02.03 Nr.2    

 (sudarymo data)    

     
 TURTAS Pastabų 

Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

A. ILGALAIKIS TURTAS  23308 31858 
I. NEMATERIALUSIS TURTAS P01 307 1198 
II. MATERIALUSIS TURTAS P02 23001 30660 
III. FINANSINIS TURTAS    
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS    
B. TRUMPALAIKIS TURTAS  89890 123388 
I. ATSARGOS P03 5321 5880 
II. PER VIENERIUS METUS 

 GAUTINOS SUMOS                                  P03 

10250 13268 

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS   361 
IV. PINIGAI IR PINIGŲ 

EKVIVALENTAI 

 74319 103879 

 TURTAS, IŠ VISO  113198 155246 

     

C. NUOSAVAS KAPITALAS  -2736 5332 
I. DALININKŲ KAPITALAS    
II. REZERVAI    
III. NELIEČIAMASIS KAPITALAS     
IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS -2736 5332 
D. FINANSAVIMO SUMOS P07 111826 141109 
E. MOKĖTINOS SUMOS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI 
4108 8805 

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI             0 0 
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJI 

MAI                                                                P08  

4108 8805 

 NUOSAVAS KAPITALAS, 
FINANSAVIMAS IR ĮSIPA 
REIGOJIMAI, IŠ VISO 

113198 155246 

     
     
 Prezidentas  Vigmantas Sinkevičius  

 


