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 Savanorių asociacija „Spindulys“ 

(įstaigos, organizacijos pavadinimas) 

304633312, Kranto takas 5, Josvainiai, Kėdainių raj. LT-58188 

(įstaigos kodas, adresas) 

 

PATVIRTINTA 

20_20_ m. _vasario 25_____ d. 

protokolo Nr. V-SP-6____ 

 

 2019 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2020.02.09 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Įregistravimo data 

Savanorių asociacija „Spindulys“ (toliau – Asociacija) buvo įregistruota 

2017.09.14, registro Nr. 304633312 

 

2.Finansiniai metai 

Asociacijos finansiniai metai prasideda sausio 01  ir baigiasi gruodžio 31 d. 

 

3. Asociacijos veikla 

Asociacijos pagrindinė veikla: 

- Kitų narystės organizacijų veikla (949000) 

           Kita Asociacijos veikla:  

-Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (889000) 

-Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (855900) 

- Poilsinių vasaros stovyklų veikla (552020) 

- Greitosios pagalbos veikla (869040) 

4. Asociacijos  tikslai 
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 Savanorių asociacija „Spindulys“ yra savanoriškumo principu vienija 

jaunimą, tėvus, vaikus, pedagogus neskirstydama jų pagal lytį, rasę, pažiūras ir 

religinius įsitikinimus. Asociacija veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

Tikslai:  

- Ugdyti Lietuvos vaikų bei jaunimo pilietiškumą ir tautiškumą. 

- Vystyti jaunų žmonių socialinę, kultūrinę, pažintinę, edukacinę, sportinę 

veiklą bei turiningą laisvalaikį, puoselėti dvasines vertybes.  

- Rengti labdaros ir paramos akcijas. 

- Teikti pagalbą sprendžiant socialines vaikų ir jaunimo problemas. 

- Teikti psichologinę pagalbą vaikams, seneliams bei jaunimui.  

 

Asociacijos pajamų šaltiniai pagal įstatus yra: narių stojamieji įnašai; narių 

mokesčiai ir tiksliniai įnašai; valstybės ir savivaldybės tikslinės paskirties lėšos; fizinių 

ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas; palikimai, pagal testamentą 

tenkantys Asociacijai; Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas; kredito įstaigų palūkanos, 

mokamos už jose saugomas lėšas; kitos pajamos iš įstatymų nedraudžiamų šaltinių. 

 

2018 m. Asociacija gavo lėšų, kurias sudaro: 

1. Gauta parama iš fizinių asmenų, sudaranti 1030,50  Eur.  

2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, Pagal LR labdaros ir paramos 

įst. galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos 285, 71 Eur.   

2018 m. Asociacijos išlaidas  sudaro 1269,34 Eur, kurios skirtos asociacijos 

tikslų įgyvendinimui.  

II. APSKAITOS POLITIKA 

Asociacija apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos 

finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus: 

- Verslo apskaitos standartus; 

- LR buhalterinės  apskaitos įstatymą; 

- LR finansų ministro 2004 lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno 

nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės 

apskaitos ir finansinės  atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių 

patvirtinimo“ 

- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 
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Asociacijos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai 

fiksuoti Asociacijos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti Asociacijos 

finansinę būklę bei veiklos rezultatus. 

Asociacija, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę, 

vadovaujasi šiais apskaitos principais: 

1. Įmonės 

2. Periodiškumo  

3. Pastovumo  

4. Piniginio mato  

5. Kaupimo  

6. Palyginimo  

7. Atsargumo  

8. Neutralumo  

9. Turinio svarbos principu 

Asociacijos apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu. 

Asociacijos finansiniai metai trunka 12 mėnesių. 

 

Balansas 

Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą 

amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius. Amortizacija skaičiuojama tiesioginiu 

būdu. Amortizacijos laikotarpis yra 3 metai. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

2018 m. pagal panaudos sutartį asociaciją gavo lengvąjį automobilį, kurio vertė 

1200 Eur.  

 Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius. Nusidėvėjimas skaičiuojamas 

tiesioginiu būdu, įvertinant numatomą turto naudingo tarnavimo laiką. Numatomas 

turto naudingo tarnavimo laikas: Kitas ilgalaikis turtas: 3 metai Turtas, kurio įsigijimo 

vertė mažesnė nei 145 Eur arba naudingo tarnavimo laikotarpis trumpesnis nei vieneri 

metai, apskaitomas veiklos rezultatų ataskaitoje įsigijimo metais. 

Gautinos sumos 

 Gautinos sumos apskaitomos savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. 
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai  

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje ir banke. 2019 metų gruodžio 

mėn. 31 d. pinigų suma bankuose – 8,50 Eur 

Finansavimas  

Asociacijos finansavimą sudaro tiksliniai įnašai (įnašai gaunami pagal projektų 

sutartis ir finansavimas gautas iš juridinių asmenų griežtai apibrėžtiems tikslams 

įgyvendinti) bei nario mokesčiai (įnašai gaunami įstatuose numatytiems veiklos 

tikslams ir uždaviniams įgyvendinti). Gautini tiksliniai įnašai registruojami apskaitoje 

tuomet, kai yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti. 

Tiksliniai įnašai yra pripažįstami panaudotais tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su 

tiksliniais įnašais susijusios sąnaudos. Gautini nario mokesčiai pripažįstami pajamomis 

tada, kada nariui atsiranda prievolė įmokėti mokestį ir yra įrodymų, jog nario mokestis 

bus sumokėtas. Už ateinančius laikotarpius sumokėti nario mokesčiai yra apskaitomi 

balanse kaip gauti nario mokesčiai. 

 

Veiklos rezultatų ataskaita 

Pajamos 

 Pajamos iš pagrindinės veiklos yra už suteiktas paslaugas bei parduotas prekes. 

Jos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamos iš surinktų nario mokesčių 

pripažįstamos kaupimo principu. Pajamos iš paramos bei iš gautų tikslinių įnašų 

pripažįstamos tada, kai jos gaunamos ir kai patiriamos atitinkamos išlaidos, kurios yra 

finansuojamos iš šios paramos bei gautų tikslinių įnašų. 

Sąnaudos  

Didžiąją dalį sąnaudų sudaro kanceliarinės prekės bei renginių organizavimo, 

transporto išlaikymo sąnaudos. Sąnaudos yra pripažįstamos kaupimo principu. Kitos 

veiklos sąnaudas sudaro išlaidos susijusios su Asociacijos tikslų įgyvendinimu. 

Sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu. 

Užsienio valiuta  

Operacijos užsienio valiuta įvertinamos litais operacijos dieną esančiu valiutos 

keitimo kursu. Gautinos ir mokėtinos sumos ir piniginės lėšos užsienio valiuta 

įvertinami litais balanso sudarymo dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Valiutos kurso 

pasikeitimo skirtumai, atsiradę įvykdžius šias operacijas, apskaitomi veiklos rezultatų 

ataskaitoje. 
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III. PASTABOS 

1 pastaba. Nematerialusis turtas  
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 Likutinė vertė praėjusių 
finansinių metų pabaigoje  

- - - - - - 

a) Ilgalaikis nematerialus 
turtas įsigijimo savikaina 
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 
Finansinių metų pokyčiai: 
-turto įsigijimas  
-kitiems asmenims 
perleistas ir nurašytas turtas 
(-) 
-perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą +/(-) 

- - - - - - 

 Finansinių metų pabaigoje      0 

b) Amortizacija 
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

Finansinių metų pokyčiai: 
- finansinių metų 
amortizacija  
- atstatantys įrašai (-) 
- kitiems asmenims 
perleisto ir nurašyto turto 
amortizacija (-) 
- perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą +/(-) 

0 0 0 0 0 0 

 Finansinių metų pabaigoje       0 

c) Vertės sumažėjimas 
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje  
Finansinių metų pokyčiai:  
- finansinių metų vertės 
sumažėjimas  
- atstatantys įrašai (-) 
 - kitiems asmenims 
perleisto ir nurašyto turto (-) 
- perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą +/(-) 

0 0 0 0 0 0 

 Finansinių metų pabaigoje      0 

d) Likutinė vertė finansinių 
metų pabaigoje (a)-(b)-(c) 
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2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (Eur) 
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Pasta
tai ir 

statini
ai 

Mašinos 
ir 

įrengimai 

Transp
orto 

priemo
nės 

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrengimai 

Nebai
gta 

statyb
a 

Kitas 
mate
rialu
sis 

turta
s 

Iš viso 

 Likutinė vertė praėjusių 
finansinių metų pabaigoje  

- - - 1200 -   1200 

a) Įsigijimo savikaina 
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 
Finansinių metų pokyčiai: 
-turto įsigijimas  
-kitiems asmenims 
perleistas ir nurašytas turtas 
(-) 
-perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą +/(-) 
 
 

- - - 1200 -   1200 

 Finansinių metų pabaigoje    1200    1200 

b) Perkainojimas  
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje  
Finansinių metų pokyčiai: - 
vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) +/(-)  
- kitiems asmenims perleisto 
ir nurašyto turto (-)  
– perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą +/(-) 

0 0 0 0 0   0 

 Finansinių metų pabaigoje         0 

c) Nusidėvėjimas 
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje  
Finansinių metų pokyčiai: 
 - finansinių metų 
nusidėvėjimas  
- atstatantys įrašai (-) - 
kitiems asmenims perleisto 
ir nurašyto turto 
nusidėvėjimas (-) 
 - perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą +/(-) 

0 0 0 0 0   0 

 Finansinių metų pabaigoje        0 

d) Vertės sumažėjimas 
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje  
Finansinių metų pokyčiai: 
 - finansinių metų vertės 
sumažėjimas  
- atstatantys įrašai (-) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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 - kitiems asmenims 
perleisto ir nurašyto turto (-) 
- perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą +/(-) 

 Finansinių metų pabaigoje     1200    1200 

 Likutinė vertė finansinių 
metų pabaigoje (a)+(b)-
(c)-(d) 

   1200    1200 

 

3 pastaba. Finansavimas (Eur) 

Nr. Aprašymas Suma 

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto VMI prie LR FM 128,16 

2. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (savivaldybės) 600,00 

3. Gautas nario mokestis - 

4. Kitas finansavimas 907,14 

VISO: 1635,30 

 

4 pastaba. Pelno paskirstymo projektas 

Nr. Straipsniai SUMA 

1. Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praėjusių finansinių 
metų pabaigoje 

61,58 

2. Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) 8,50 

3. Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų 
pabaigoje 

 

4. Akcininkų įnašai nuostoliams padengti  

5. Pervedimai iš rezervų  

6. Paskirstytinas pelnas  

7. Pelno paskirstymas:  

7.1. – į įstatymo numatytus rezervus  

7.2. – į kitus rezervus  

7.3. – dividendai  

7.4. – kiti  

8. Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių 
metų pabaigoje 

8,50 
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5 pastaba. Asociacijos sąnaudos Eur 

 Sąnaudų rūšis Suma  

1. Pardavimo - 

2. Darbuotojų išlaikymo - 

3. Nusidėvėjimo (amortizacijos) - 

4. Patalpų išlaikymo - 

5. Ryšių - 

6. Transporto išlaikymo 637,79 

7. Turto vertės sumažėjimo - 

8. Kitos veiklos 1050,59 

9. Suteiktos labdaros, paramos  

10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo  

IŠ VISO: 1688,38 

 

6 pastaba. Pobalansiniai įvykiai  

Po finansinių metų pabaigos iki šių metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo 

neįvyko jokių pobalansinių įvykių, kurie turėtų įtakos metinėms finansinėms 

ataskaitoms ar turėtų būti atskleisti. 

7 pastaba. Pinigai  

Pavadinimas Suma 

Sąskaitos bankuose  8,50 

Kasa 0 

VISO: 8,50 

 

 

Pirmininkė                           __________                              Sandra Palubeckė 
                                                  (parašas)                                     (vardas, pavardė) 

 

A.V. 

     

Apskaitą tvarkantis asmuo       ___________                     Tadas Jankūnas 
                                                    (parašas)                            (vardas, pavardė)                   


