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AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
  
  

1.Bendroji dalis  
  
Asociacijos „Lietuvos skautija“ buveinės adresas – Trakų g. 18, Kaunas, kodas - 191907421.  
Asociacija įregistruota 1995 m. rugsėjo 15 dieną.  
Asociacija „Lietuvos skautija“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis 
asmuo. Lietuvos skautijos tikslas - ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių 
ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio 
ir dvasinio potencialo išraiškos.  
2021 metų pabaigoje asociacija turėjo 4 samdomus darbuotojus.  
Apskaitą tvarko: Įgaliotas asmuo UAB „Tobulas balansas“ (į.k. 304852231)  
info@tobulasbalansas.lt, tel. +37069857560. 
 
 2.Apskaitos politika  
  
Asociacijos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis bendraisiais 
apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme bei 
Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis, Nacionaliniais Verslo apskaitos 
standartais.  
Finansiniai įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais.  
  
Ilgalaikis turtas 
2021 metų pabaigoje asociacija ilgalaikio turto neturėjo.  
  
Atsargos  
Apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansinę atskaitomybę-įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų 
mažesnė. Atsargos apskaitomos FIFO būdu.  
  
Gautinos sumos  
Gautinos sumos balanse parodomos tikrąja verte  
  
Nuosavas kapitalas  
Asociacijos nuosavą kapitalą sudaro veiklos rezultatas. Veiklos rezultatas – uždirbtas pelnas arba 
patirti nuostoliai.  
  
Finansavimo apskaita:  
Asociacijos „Lietuvos skautija“ finansavimo būdai:  
Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų 
pinigų. Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius:  
-gauto turto naudojimo tikslas atitinka ūkio subjekto įstatuose nustatytus tikslus;  
-neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų.  



Dotacija apskaitoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir 
įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. 
Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tiek, kiek patirtų 
sąnaudų pripažinta kompensuotomis. Panaudojus paramos lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik 
finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas.  
  
Įsipareigojimai  
Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė įgyja prievoles, kurios 
turės būti įvykdytos.  
Planuojami sandoriai įsipareigojimu nepripažįstami.  
Įsipareigojimai įvertinami savikaina.  
  
Pajamų pripažinimas apskaitoje  

 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 už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes laikomos uždirbtomis ir rodomos 
finansinėse ataskaitose, jeigu pardavėjas užbaigė visus esminius prekių gamybos darbus, perdavė 
pirkėjui visą su šiomis prekėmis susijusią riziką, esamą bei būsimą naudą ir jau nebekontroliuoja šių 
prekių, be to, tikimybė, kad prekės bus grąžintos arba reikės patirti daug papildomų sąnaudų, susijusių 
su jų gamyba arba pardavimu, labai menka; arba pirkėjui suteiktos visos paslaugos (sutartyje 
numatyta jų dalis), o didelių papildomų sąnaudų arba nuostolių, susijusių su šių paslaugų suteikimu, 
tikimybė menka.  

Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už prekes (paslaugas), apskaitoje rodomi kaip ūkio subjekto 
įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik pardavus prekes (suteikus 
paslaugas).   

Prekių mainų pajamos laikomos uždirbtomis, kai mainomos prekės perduodamos pirkėjui.  
Jeigu prekes pagal komiso sutartį parduoda komisionierius, pajamos pripažįstamos tik po 

prekių pardavimo trečiajam asmeniui.  
Baudos ir delspinigiai už mokėjimo termino nesilaikymą apskaitoje pripažįstami tuo metu, kai 

gaunamas apskaitos dokumentas arba kai jie sumokami.  
Pajamos iš mokymo veiklos, kultūrinių bei įvairių kitų panašaus pobūdžio renginių 

pripažįstamos suteikus šias paslaugas.  
Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo 

pajamomis.   
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 apskaitoje  
Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir 

rodomos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.  
Ne visos per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos (išleisti pinigai, sunaudotas turtas bei 

paslaugos, taip pat atsiradusios skolos) laikomos sąnaudomis ir ne visos per ataskaitinį laikotarpį 
patirtos sąnaudos turi būti susijusios su šio laikotarpio išlaidomis. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos 
išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomos balanse kaip turtas. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos 
įvykdžius šias sąlygas:  

   sąnaudomis pripažįstama išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių (produkcijos)  
pagaminimu arba paslaugų suteikimu;     sąnaudos turi būti susijusios su ūkio subjekto turto arba kitų 
juridinių asmenų jam teikiamų paslaugų naudojimu arba ūkio subjekto įsipareigojimų kitiems 



juridiniams asmenims didėjimu, ir šie įsipareigojimai turi būti patikimai įvertinti; jeigu pajamos, 
susijusios su tam tikrų išteklių naudojimu, bus uždirbamos per keletą būsimųjų ataskaitinių 
laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, apskaitoje naudojami 
netiesioginiai sąnaudų pripažinimo ir įtraukimo į apskaitą būdai  
(ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija);      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.  

Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį 
laikotarpį, kurį jos patirtos. Su atskirų programų įgyvendinimu susijusios sąnaudos grupuojamos, kad 
būtų aiškus išlaidų turinys. Informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pagal atskiras programas 
pateikiama aiškinamajame rašte.   

 Prie kitų sąnaudų priskiriami: ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo nuostoliai, valiutos 
kurso neigiama įtaka, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios mokėti palūkanos, baudos, delspinigiai ir 
sąnaudos, nesusijusios su tipine ūkio subjekto veikla.  

Prie veiklos sąnaudų priskiriamos pardavimo, darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo (amortizacijos), patalpų išlaikymo, patalpų nuomos, draudimo, mokesčių 
(neatskaitomo PVM ir kt., išskyrus pelno mokestį), transporto ir ryšių, turto nurašymo, abejotinų 
skolų, žalos atlyginimo ir kitos veiklos sąnaudos. Prie veiklos sąnaudų priskiriami ir praėjusių 
ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo rezultatai, turėję įtakos sąnaudų dydžiui, kurie parodomi 
atskirame Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Jeigu taisomos ataskaitinių metų klaidos arba 
praėjusių ataskaitinių laikotarpių nebaigtų programų klaidos, klaidos taisymas įtraukiamas į tą 
Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnį, kuriame buvo padaryta klaida.  

Įstaigos pinigais, prekėmis ar paslaugomis suteikta labdara ir parama priskiriama ūkio 
subjekto veiklos sąnaudoms ir rodoma Veiklos rezultatų ataskaitos atskirame straipsnyje. Prekėmis ir 
paslaugomis suteikta labdara ir parama rodoma jų savikaina.  
   
3. Veiklos rezultatas  
2021 metų  Asociacijos „Lietuvos skautija“ veiklos rezultatas – 0 Eur.   
  
4. Dotacijos ir subsidijos  
Gautų ir nepanaudotų dotacijų likutis ataskaitinių metų pabaigai – 0 Eur.  
 
5. Parama ir kitas finansavimas 
Gautos ir nepanaudotos paramos likutis ataskaitinių metų galui – 0 Eur. Kito finansavimo likutis 
ataskaitinių metų pabaigai – 12 697 Eur. Ataskaitinių metų pabaigai negauto finansavimo iš Kauno 
m. savivaldybės biudžeto suma 1125 Eur. 
  
6. Nario ir tiksliniai įnašai  
Gautų ir nepanaudotų stojamųjų ir nario mokesčių likutis ataskaitinių metų pabaigai – 33 984 Eur.  
  
7. Pajamos  
Per ataskaitinius 2021 metus asociacijos pajamos iš ūkinės - komercinės veiklos sudarė 18 971 Eur.  
 
Pateikiami priedai: 
Nr.1  Finansinės būklės ataskaita. 
Nr.2  Veiklos rezultatų ataskaita. 
Nr.3  Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą. 
Nr.4  Informacija apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį. 
Nr.5  Informacija apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.  
  
  
L.E.P. Vyr. skautininkė                                                                       Akvilė Bartaševičiūtė 



Eil. Nr.

A. ILGALAIKIS TURTAS -               -                
I. NEMATERIALUSIS TURTAS
II. MATERIALUSIS TURTAS
III. FINANSINIS TURTAS
1V. KITAS ILGALIKIS TURTAS

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 74362          75138            
I.                   6000                    6859 
1I. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 5703                 18194                

1II. KITAS TRUMPALIKIS TURTAS

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 62659               50085                
74362          75138            

C. NUOSAVAS KAPITALAS 23081          23081            
I. DALININKŲ KAPITALAS
II. REZERVAI
III. NELIEČIAMSIS KAPITALAS

IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS 23081               23081                

D. FINANSAVIMO SUMOS 46681               39575            
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 4600            12482            
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 4600                 12482                

           74362             75138 

 

_____________     

Asociacija "Lietuvos skautija", 191907421

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
Trakų g. 18, Kaunas, Duomenys kaupiami VĮ Registrų centras registre

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

         (sudarymo data)

(eurais)

TURTAS

TURTAS, IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Tvirtinimo žyma

                        ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

                   (subjekto įstatuose nurodyto                                        (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)                             

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2023-02-23 Nr. 22/01

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

(Finansinės būklės ataskaitos forma)

Akvilė Bartaševičiūtė

Pastabų 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

ATSARGOS

            pavadinimas)
valdymo organo nario pareigų

       l.e.p. Vyr. skautininkė



Eilės 

Nr. Eur Valandos

1.
Lietuvos Respublikos 
juridiniai asmenys

1.1. VšĮ Vilniaus skautų centras 125453073 6810
1.2. ŽŪB Nematekas 158915911 299
1.3. UAB Naujasis Nevėžis 132345137 73

2. 
Užsienio valstybių juridiniai 
asmenys

3. Fiziniai asmenys* ir anonimai X 230

4. 
Gyventojai, skyrę gyventojų 
pajamų mokesčio dalį

X 2379 X X X X

5. Iš viso X              9419                    372 
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių                                                      

4 priedas

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPTĮ GAUTA PARAMA
(eurais)

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

9

Pavadinimas
Kodas, 
buveinė 

(adresas)
Pinigais

Turtu, 
išskyrus 
pinigus

Paslaugomis Turto panauda

** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje.

Savanorių darbu**

1 2 3 4 5 6 7 8



5 priedas

(eurais)

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Gauta per ataskaitinį 
laikotarpį

Pergrupavimas* Iš viso
Iš jų saviems 

tikslams
Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pinigai 9419 9419
2. Turtas, išskyrus pinigus 372 372

Parama, panaudota 
neliečiamajam kapitalui 
formuoti 

4. Iš viso                       9791              9791 
* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus.

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
sudarymo ir pateikimo taisyklių                                                      

(Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį forma)

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eilės 
Nr.

Paramos dalykas

Panaudota per ataskaitinį
laikotarpį

X3. X X X X



 

(Tvirtinimo žyma)

            

Eil.    
Nr.

Straipsniai
Pastabų 

Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

I. PAJAMOS 287 379                          220 510                       
1. PARDAVIMO PAJAMOS 18724 15983
2. FINANSAVIMO PAJAMOS 268408 203669
3. KITOS PAJAMOS 247 858
II. SĄNAUDOS 287 379                          220 510                       

1.

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 
SAVIKAINA  IR KITOS PARDAVIMO 
SĄNAUDOS 3568 5870

2. VEIKLOS SĄNAUDOS 282611 212115
3. KITOS SĄNAUDOS 1200 2525

III.
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ -                                      -                                   

IV. PELNO MOKESTIS

V.
GRYNASIS VEIKLOS                                                
REZULTATAS -                                      -                                   

 (vardas, pavardė)

(Veiklos rezultatų ataskaitos forma)

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

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

                                  ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

          l.e.p. Vyr. skautininkė             ______________                    Akvilė Bartaševičiūtė
(subjekto įstatuose nurodyto                                                          

valdymo organo nario pareigų                                      
pavadinimas)

 (parašas) 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-02-23 Nr. 22/01

(eurais)

(sudarymo data)


