
 

Asociacija „Visuomeninė organizacija Naujininkų bendruomenė“ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS pagal 2020.12.31 d. duomenis 

2020 m. balandžio 30 d. Vilnius 

  

I.  BENDROJI DALIS 

 Asociacija „Visuomeninė organizacija Naujininkų bendruomenė“(toliau-Bendruomenė) yra pelno 

nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė įregistruota 2001 05 18. Buveinė 

– Kaminkelio 10, Vilniuje. Įmonės kodas 125537379. El.paštas: arturas.melianas@gmail.com  

Asociacija „Visuomeninė organizacija Naujininkų bendruomenė“(toliau-Bendruomenė) yra savarankiška 

visuomeninė Lietuvos organizacija, veikianti Vilniuje, vienijanti Naujininkų ir jos apylinkių gyventojus bei 

dirbančiosius. Aukščiausias Bendruomenės organas yra visuotinis narių susirinkimas, valdymo organas 

Bendruomenės Valdyba, išrinkta 2018.04.08. Bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja 

Revizijos komisija. 2020 m. gruodžio 31d. bendruomenėje darbuotojų nebuvo.  

2020 metais buhalterines ataskaitas, dokumentaciją, apskaitą tvarkė, konsultavo bei deklaracijas valstybinei 

mokesčių inspekcijai teikė vyr. buhalterė Gražina Bosikienė a.k. 47501050781 

II.  APSKAITOS POLITIKA 

Finansiniai asociacijos metai sutampa su kalendoriniais metais.  Bendruomenė gali būti finansuojama 

šiais būdais:  

• dotacijos - į apskaita įtraukiamos gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai 

skirtų pinigų;   

• tiksliniai įnašai - iš valstybės arba savivaldybės biudžetų Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio 

paramos  fondų,  juridinių  ir  fizinių  asmenų  teikiama  parama  griežtai  apibrėžtiems  tikslams 

įgyvendinti;   

• kiti būdai - tai gali būti prekių teikimas, kai davėjas nustato jų panaudojimo tikslą, aukų skyrimas 

arba kita parama, kai davėjas nenurodo jų konkretaus panaudojimo tikslo.  

Pajamų pripažinimas:  

• Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos 

uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ūkio subjekto ekonominės 

naudos padidėjimas;   

• Pajamomis  nepripažįstamos  trečiųjų  asmenų  vardu  surinktos  sumos,  taip  pat  pridėtinės  vertės 

mokestis, kadangi tai nėra ūkio subjekto gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo 

kapitalo;   

• Pajamos iš mokymo veiklos, kultūrinių bei įvairių kitų panašaus pobūdžio renginių pripažįstamos 

suteikus šias paslaugas;   

• Į kitas pajamas įskaitomas ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo pelnas, gauti ir gautini 

dividendai, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios gauti palūkanos už kredito įstaigose laikomus 

pinigus, valiutos kurso teigiama įtaka, baudos, delspinigiai, susiję su pirkėjų ir kitomis skolomis.  

Sąnaudų pripažinimas:  
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• Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos 

finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudomis 

pripažįstama išlaidų dalis, susijusi su paslaugų suteikimu. Per ataskaitinį laikotarpį ūkio subjekto 

padarytos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų 

neįmanoma   susieti   su   konkrečių   pajamų   uždirbimu   ir   nenumatoma,   kad   per   būsimuosius 

ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų;   

• Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų 

turtas  nudėvimas.  Balanse  rodoma  nepanaudota  dotacijos  dalis.  Informacija  kaupiama  pagal 

dotacijos davėjus, gauto turto grupes;       

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

Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo straipsnis: didėja 

dotacija, mažėja tikslinis finansavimas;       

• Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota kaip tiksliniai įnašai. 

Parama, gauta prekėmis, įvertinama tikrąja verte ir rodoma kaip atsargos. Tokia parama 

pripažįstama panaudota (sąnaudos pripažįstamos kompensuotomis) tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 

gautos atsargos sunaudojamos;   

• Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos 

finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudomis 

pripažįstama išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių pagaminimu ir paslaugų suteikimu. Per 

ataskaitinį  laikotarpį  ūkio  subjekto  padarytos  išlaidos  nedelsiant  pripažįstamos  to  ataskaitinio 

laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, 

kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų;       

• Ateinančio laikotarpio sąnaudos pateikiamos išankstinių apmokėjimų straipsniuose.  

 

III.   PASTABOS 

Balanso straipsnių paaiškinimas:  

• 2020  metais asociacija materialaus turto neįsigijo  

• Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 0 Eur, pirkėjų skolos 0 Eur, kitos gautinos sumos iš 

atskaitingų asmenų 0 Eur  

• Pinigų likutis banke 1188,62 Eur;  

Veiklos rezultatų  ataskaita:  

Asociacijos  finansavimo pajamos ataskaitiniais metais sudarė 25973,45 eur. Nepanaudotų lėšų iš 2019 m 

likutis 402,65 eur.  Panaudota finansinė parama 24784,83 eur. Likutis ataskaitinių metų pabaigoje 

1188,62 eur.  

Finansinių šaltinių detalizavimas: 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 

Eilės  
Pavadinimas 

Kodas, buveinė 

(adresas) 
Pinigais, eur. 

Nr. 

1 2 3 4 
 

1. 
Lietuvos Respublikos 

juridiniai asmenys 
  

  
 



1.1. Naujininkų ūkis 

121458016,    

V.Šopeno g. 3B, LT-

01314 Vilnius 

500  

1.2. VSA Vilnius 

220074960, 

Lentvario g. 15, LT-

02300 Vilnius 

1000  

2.  
Užsienio valstybių 

juridiniai asmenys 
  

  
 

2.1.       

2.2.       

3. 
Fiziniai asmenys* ir 

anonimai 
X 75  

4.  

Gyventojai, skyrę 

gyventojų pajamų 

mokesčio dalį 

X 748.45  

5. Iš viso X                             2323   

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami. 

 

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
      (eurais)  

 

Eilės 

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 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Pinigai  402.65 25973.45   24382.18   1188.62  

2. 
Turtas, išskyrus 

pinigus 
             

3. 

Parama, panaudota 

nelie2iamam 

kapitalui formuoti 

X X   X X X 

 

 

4. Iš viso 
              

403  

         

25973    

       

24382    

              

1189  
 

 

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
 

     (eurais) 

Eilės 

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 

1. Valstybės biudžetas 0         

2. Savivaldybių biudžetai 0 23650 23566.41   83.59 

3. Kiti šaltiniai  402.65 2323.45 1621.07   1105.03 

4. Iš viso 
              

403           25973  

              

25187                1189  

 

Veiklos ataskaitinio laikotarpio rezultatas – 0 Eur pelno  

 

Valdybos Pirmininkas                                                                                Artūras Melianas 
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