NVO VAIKAMS KONFEDERACIJA
Įmonės kodas 300092667
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2021 12 31 ATASKAITŲ RINKINIO
2022 m. gegužės 01 d.

I.

Bendroji dalis

1. Įmonės įregistravimo data
NVO vaikams konfederacija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis
vienetas. Juridinių asmenų registre įregistruotas 2005-03-01.
2. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas
NVO vaikams konfederacija vykdo viešą socailinę veiklą vaikų gerovės srityje.
3. Ataskaitinių finansinių metų vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą
Per ataskaitinius finansinius metus vidutinis darbuotojų skaičius įmonėje sudarė 14 (keturiolika)
darbuotojų.

II.

Apskaitos politika

1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas
NVO vaikams konfederacija finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis LR finansų ministro
2004 m. lapkričio mėn. 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir
pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo
taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas taisykles ir jų pakeitimus.
2. Svarbiausių apskaitos principų apibūdinimai
2.1. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jeigu jis atitinka visus
šiuos pripažinimo kriterijus:
2.1.1. NVO vaikams konfederacija ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
2.1.2. NVO vaikams konfederacija pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos
būsimaisiais laikotarpiais;
2.1.3. NVO vaikams konfederacija gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo)
savikainą;
2.1.4. Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio
materialiojo turto savikainą, įmonės nustatytą visoms turto grupėms (300 Eur.)
2.1.5. NVO vaikams konfederacija yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.
2.2. Atsargos
NVO vaikams konfederacija sudarant finansines ataskaitas atsargos įvertinamos įsigijimo
savikaina.
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2.3. Gautinos sumos
Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos balanse parodomos tikrąja verte – iš įsigijimo
vertės atėmus vertės sumažėjimą abejotinoms skoloms. Per ataskaitinius finansinius metus
abejotinų skolų nėra
2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai – pinigai bankų sąskaitose
2.5. Nuosavas kapitalas
Nuosavą kapitalą sudaro:
 Įmonės savininko kapitalas;
 Perkainojimo rezervas;
 Kiti rezervai;
 Veiklos rezultatas.
2.6. Finansavimas
Finansavimą sudaro:
 Dotacija;
 Tiksliniai įnašai;
 Kitas finansavimas.
2.7. Mokėtinos sumos
Mokėtinos sumos pripažįstamos NVO vaikams konfederacija apskaitoje ir atvaizduojamos
balanse, kai įmonė įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos.
Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimais nepripažįstami.
Įsipareigojimai įvertinami savikaina.
Palūkanos pelnas ar nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio
laikotarpio pajamomis ar sąnaudomis.
Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuotos taikant pelno mokesčio normą, galiojančia
finansinės atskaitomybės sudarymo metu.
2.8. Pajamos
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu – t.y. apskaitoje registruojamos
tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.
Pajamos įvertinamos tikrąja verte, atsižvelgiant į teisės aktų nustatyta tvarką.
Bendrovės pajamas sudaro – gauto finansavimo lėšos kuriomis dengiamos socialiniai viešai
veiklai patirtoas sąnaudas.
2.9. Sąnaudos
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais ta ataskaitinio
laikotarpio išlaidų dalimi, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį patirtoms išlaidoms,
susijusioms su įmonės veikla, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.
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III.

Pastabos

BALANSAS
1. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas.
Nematerialus turtas 1 Eur – buhalterinės apskaitos programinė įranga;
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 3835 Eur – org. technika naudojama įmonės veiklai
2. Trumpalaikis turtas
Išankstinai mokėjimai paslaugų tiekėjams – 12406 Eur,
Pinigai sąskaitoje – 3508 Eur.
3. Finansavimas
Per 2021 metus įmonė gavo 157440 Eur finansavimo lėšų skirtų vykdyti įstatuose aprašytai viešai
socialiniai veiklai. Periodo pradžioje likutis nuo ankstesnių laikotarpių gautų finansavimo lėšų
sudarė 103 Eur, per periodą panaudotą 157543 Eur. Viso gautos lėšos panaudotos įgyvendinant
projektines veiklas. Likusi periodo pabaigai gauto finansavimo lėšų suma susideda iš gautos
paramos ir nario įnašų.
4. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.
Gauti avansai 14696 Eur;
Skolos tiekėjams 2485 Eur
Mokėtina suma atskaitiniam asmeniui už patirtas išlaidas apmokant įstaigos snaudas sudaro 65 Eur
5. Kiti nebalansiniai įsipareigojimai.
NVO vaikams konfederacija per ataskaitinį laikotarpį nebalansinių sąskaitų neturi.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
6. Finansavimo pajamomis prižįstamos paramos lėšos, panaudotoms veiklos sąnaudoms dengti.
7.Veiklos sąnaudas sudarė:
Darbuotojų darbo užmokestis – 109139 Eur;
Telekomunikacinės sąnaudos – 229 Eur;
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas- 815 Eur;
Kitos veiklos sąnaudos būtinos projektams vykdymui (konferencijų salių nuoma, biuro nuoma bei
komunalinės sąnaudos, projektų viešinimas, lektorių samdymas, dalyvių maitinimas ir
apgyvendinimas, transporto sąnaudos) 3733 Eur;
8.Veiklos rezultatas 0, t.y. gauto finansavimo pakako veiklos sąnaudoms dengti.

Apskaitą tvarkantis
asmuo

_____________________

Giedrius Bubelis
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