Visuomeninė organizacija Senjorų pasaulis
Įstaigos kodas:305198980 , adresas Tvenkinių g.27 Buivydiškės Vilniaus r.
PATVIRTINTA
2021 m. kovo mėn 5 d.
protokolo Nr. 2021-1

2020 metų FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS

2020 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data
Visuomeninė organizacija Senjorų pasaulis (toliau Asociacija) , įstaigos kodas: 305198980
vadovaujantis LR įmonių rejestro įstatymu Ūkio ministerijoje

įregistruota

2019 m. birželio mėn..

Atsiskaitomoji sąskaita litais AB Swed banke, banko kodas 73000, a/s LT077300010162705402

2. Finansiniai metai
Asociacijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Asociacijos veikla
Asociacijos veikla- laisvalaikio užimtumo organizavimas

4. Darbuotojų skaičius
2020 m. gruodžio 31 d. sąraše buvusių darbuotojų skaičius buvo 1 darbuotojas dirbantis visuomeniniais
pagrindais.

II. APSKAITOS POLITIKA
Asociacija apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę
reglamentuojančius teisės aktus:
- Verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
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- LR viešųjų įstaigų įstatymą.
Buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė sudaroma kompiuterinės apskaitos programos pagalba.
Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad asociacija neturi ketinimų nutraukti veiklą.

Ilgalaikis nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, o balanse rodomas likutine verte.
Asociacijos ilgalaikiam nematerialiam turtui priskiriama: plėtros darbai, prestižas, patentai, licencijos,
programinė įranga, kitas nematerialusis turtas.
Kitas nematerialusis turtas – registruojami visi išankstiniai apmokėjimai už ketinamą įsigyti
nematerialųjį turtą arba jie išskaidomi pagal atskiras nematerialiojo turto grupes. Šie išankstiniai mokėjimai
negali būti priskirti finansiniam turtui.
Nematerialaus turto Asociacijoje amortizacijos pradžia- kito mėnesio 1d. po šio turto naudojimo pradžios.
Amortizacijos skaičiavimas nutraukiamas nuo kito mėnesio 1d. po nematerialiojo turto nurašymo.
Amortizacija turto grupėms skaičiuojamas taikant šiuos metodus:
Grupė

Nusidėvėjimo metodas

Plėtros darbai

Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)

Prestižas

Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)

Patentai, licencijos

Tiesiogiai proporcingas (tiesinis

Programinė įranga

Dvigubas-mažėjančios vertės

2020 metais Asociacija nematerialaus turto neturėjo

Ilgalaikis materialusis turtas
Materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, o balanse rodomas likutine verte.
Asociacijos ilgalaikiam materialiam turtui priskiriama: žemė, pastatai, statiniai, mašinos, transporto
priemonės, įranga, kompiuteriai, telefonai, baldai, ūkio inventorius ir kitas materialusis turtas.
Kitas materialusis turtas – registruojami visi išankstiniai apmokėjimai už ketinamą įsigyti materialųjį
turtą arba jie išskaidomi pagal atskiras materialiojo turto grupes. Šie išankstiniai mokėjimai negali būti priskirti
finansiniam turtui.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 d. pradėjus turtą
naudoti Asociacijos veikloje ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 d. po jo nurašymo ar perleidimo, kai turtas nebenaudojamas arba kai visa jo vertė (atėmus likvidacinę) perkeliama į sąnaudas.
Nusidėvėjimas turto grupėms skaičiuojamas taikant šiuos metodus:
Grupė

Nusidėvėjimo metodas

Transporto priemonės

Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)
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Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)
Kitas materialusis turtas

Tiesiogiai proporcingas (tiesinis)

Asociacijos ilgalaikis turtas priskiriamas, kai jo vertė didesnė nei 1200EUR.
Asociacija ilgalaikio turto neturi.

Atsargos
Asociacijos apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.
Grupė

Būdas

Perparduodamos prekės

FIFO

Apskaitoje taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas.

Gautinos sumos
Gautinos sumos pateikiamos balanse grynąja verte atėmus neatgautiną jų dalį (abejotinas skolas).

Finansavimas
Asociacijos veikla finansauojama iš nario mokesčių ir kitų finansavimo šaltinių. Išrašytos bet
neapmokėtos sąskaitos nario mokesčiui apskaitomos „ Gautinas finansavimas“ ir tik gavus apmokėjimą
perkeliamas į „Gautas finansavimas“.

Pajamų pripažinimas
Pajamų uždirbimo momentu laikytinas paslaugų suteikimo momentas. Paslauga laikoma suteikta, jeigu
pirkėjas sumoka už perkamas prekes iš karto arba be esminių papildomų sąlygų įsipareigoja sumokėti vėliau (kai
abi sandorio pusės pasirašo atitinkamą dokumentą: sąskaitą faktūrą, važtaraštį, darbų perdavimo-priėmimo aktą,
kitą juridinę galią turintį dokumentą ir pan.). Pinigai, gauti iš anksto sumokėjus už prekes, apskaitoje fiksuojami
kaip įmonės įsipareigojimų pirkėjams padidėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik pardavus prekes,
suteikus paslaugas.

Sąnaudų pripažinimas
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Parduotų prekių savikainos rodiklis visuomet siejamas su ataskaitiniu laikotarpiu parduotomis prekėmis
ir suteiktomis paslaugomis. Į šį rodiklį įskaitoma tik ta išlaidų dalis, kuri buvo padaryta per ataskaitinį laikotarpį
prekių pardavimui ar paslaugoms suteikti.

Atskaitomybė
Asociacija sudaro ne pelno siekiančių įstaigų finansinę atskaitomybę, kurią sudaro


Balansas;



Veiklos rezultatų ataskaita;



Aiškinamasis raštas.

Inventorizacija
Atliekama visų balansinių straipsnių inventorizacija. Pirkėjų ar asociacijos narių skolos suderintos
pasirašius skolų suderinimo aktą ir pagal atliktus mokėjimus 2020 metais.

Finansiniai metai
Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Vidutinis samdomų darbuotojų skaičius
2020 metais įmonė samdomų darbuotojų neturėjo.

Asociacijos veiklos rezultatai
Asociacija 2020 m. vykdė ūkinę veiklą, teikdama asociacijos nariams ir kitoms įmonėms apmokestinamas
paslaugas.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. NEMATERIALUSIS TURTAS
Asociacija nematerialusis turto neturėjo

Rodikliai

Plėtros
darbai

Prestižas

Patentai,
licencijos
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Programinė

(Eur)
Kitas
nemate-

Iš viso

ir pan.

įranga

rialusis
turtas

Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų pabaigoje

0

a) Ilgalaikis nematerialusis
turtas įsigijimo savikaina

0

Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- kitiems asmenims perleistas ir
nurašytas turtas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
b) Amortizacija –
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų amortizacija
- atstatantys įrašai (-)

0

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

0

- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
d) Likutinė vertė finansinių
metų pabaigoje (a) - (b) - (c)

0
0

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas
Vidutinis naudingo tarnavimo laikas
(metai)

Nematerialiojo turto grupės
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas

3m
4m

5

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
Asociacija materialusis turto neturėjo
(Eur)
Rodikliai

Žemė

Pastatai
ir
statiniai

Mašinos
ir
įrengimai

Transporto
priemonės

Kita
įranga,
prietaisai,
įrankiai
ir įrenginiai

Nebaigta
statyba

Kitas
materialusis
turtas

Likutinė vertė
praėjusių finansinių
metų pabaigoje

Iš viso

0

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

0
0

0

0

b) Perkainojimas
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje

0

Finansinių metų
pokyčiai:
- vertės padidėjimas
(sumažėjimas) + / (-)

0

- kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto
turto (-)

0

- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą + / (-)

0

Finansinių metų
pabaigoje

0

0

0

0

0

0

0

0

c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje

0

Finansinių metų
pokyčiai:
- finansinių metų
nusidėvėjimas

0

- atstatantys įrašai (-)

0

6

- kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto
turto nusidėvėjimas ()

0

- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą + / (-)

0

Finansinių metų
pabaigoje

0

0

0

d) Vertės
sumažėjimas
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje

0

Finansinių metų
pokyčiai:
- finansinių metų
vertės sumažėjimas

0

- atstatantys įrašai (-)

0

- kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto
turto (-)

0

- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą + / (-)

0

Finansinių metų
pabaigoje

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas
Vidutinis naudingo tarnavimo laikas
(metai)

Ilgalaikio materialiojo turto grupės
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Kitas materialus turtas

3-10m
3-4m
4-5m

3. ATSARGOS
Asociacija atsargų metų pabaigoje neturėjo.

4. PIRKĖJŲ SKOLOS
Pirkėjų skolos metų pabaigoje nėra.

5. GAUTINOS SUMOS
Gautinas sumų 2020 metais nėra
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0

6. Pinigai ir Terminuoti indėliai
Pinigų ekvivalentų pavadinimas

Suma (Eur)

SWED banko sąskaitoje

339,33
Terminuoti indėliai

0

7. Finansavimas
Asociacijos veikla finansuojama narių įnašais ir parama. 2020 metais buvo surinkta narių įnašų 50 Eur.
Gauta parama 405,75 eur sumai. Panaudota asociacijos veiklai- 125,69 Eur.

8.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimų būklė.
Asociacija įsipareigojimų metų gale neturėjo.
Skolos ar jų dalys, apmokėtinos

Rodikliai
Mokėtinų sumų skaidymas
pagal rūšis

po vienerių metų, bet
ne vėliau kaip per
penkerius metus

per vienerius
finansinius metus

po penkerių
metų

Finansinės skolos:
(tarp jų dukterinėms ir
asocijuotoms įmonėms)
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar
panašūs įsipareigojimai
2. Kredito įstaigoms
3. Kitos finansinės skolos
Su darbo santykiais susiję įsip.
Skolos tiekėjams
Kitos mokėtinos sumos

9,27

IŠ VISO

9,27

0

9. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA
Asociacija neturi terminuotų indėlių banke.
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10. FINANSINIAI RYŠIAI SU ĮMONĖS VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS
ASMENIMIS
Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
Rodikliai

A. Per metus priskaičiuotos sumos,
susijusios su darbo santykiais:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
B. Įmonės suteiktos paskolos:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
C. Gautos paskolos:
1. Iš vadovų
2. Iš kitų susijusių asmenų

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

0

0

D. Neatlygintinai perduotas turtas ir
dovanos:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims

Likutis
finansinių metų
pabaigoje

0

E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės
vardu:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus
priskaičiuotos:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:
1. Vadovų
2. Kitų susijusių asmenų
H. Parduotas turtas:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
Vidutinis vadovų skaičius per metus

0
1

0

Vida Greičiuvienė

Direktorius
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Metinė ataskaita

Visuomeninė organizacija „Senjorų pasaulis“ 305198980
Vilniaus raj. Tvenkinių g. 27 Buivydiškės
(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)
(Tvirtinimo žyma)
METINĖ ATASKAITA
______________2021 04 25_______________ Nr. __1___
(ataskaitos sudarymo data)
________2020 metai____________
(ataskaitinis
laikotarpis)

Eil.
Nr.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
III.
IV.

V.
1.
2.
VI.
1.
2.
VII.
VIII.
IX.
X.

Straipsniai

(eurais)

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

TURTAS
339
00000
Pinigai
339
0
Kitas turtas
0
0
Turtas, iš viso
0
0
NUOSAVAS KAPITALAS
0
0
Dalininkų kapitalas
0
0
Sukaupta veiklos rezultatų suma
0
0
FINANSAVIMO SUMOS
330
0
ĮSIPAREIGOJIMAI
9
0
Nuosavas kapitalas, finansavimo sumos 339
0
ir įsipareigojimai, iš viso
PAJAMOS
126
0
Finansavimo pajamos
126
0
Kitos pajamos
0
0
SĄNAUDOS
0
0
Veiklos sąnaudos
0
0
Kitos sąnaudos
126
0
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 0
0
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
0
0
GRYNASIS
VEIKLOS 0
0
REZULTATAS
INFORMACIJA APIE GAUTĄ PARAMĄ, SUTEIKTĄ LABDARĄ, PARAMĄ

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansinė ir nefinansinė parama
Gautos paramos teikėjas
Gautos paramos dalykas
Pavadinimas Kodas,
Pinigai
Turtas,
Paslaugos Turto
buveinė
išskyrus
panauda
(adresas)
pinigus

Savanorių
darbas*
Eur

1.

1.1.
1.2

1.3
2.

2.1.
2.2.
3.

4.

5.

1.
2.

3.

Lietuvos
Respublikos
juridiniai
asmenys
UAB Directo 125943981 250
UADBB
300665316 107
Investicijų
Brokeris
UAB Spila
301732376
Užsienio
valstybių
juridiniai
asmenys

Val.

49

Fiziniai
X
asmenys ir
anonimai
Gyventojai,
X
X
X
X
skyrę
gyventojų
pajamų
mokesčio dalį
Iš viso
X
357
49
Gautos paramos pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Paramos
Likutis
Gauta per
Panaudota per
dalykas
ataskaitinio
ataskaitinį
ataskaitinį
laikotarpio
laikotarpį
laikotarpį
pradžioje
Iš viso
Iš jų
saviems
tikslams
Pinigai
0
357
67
Turtas,
0
49
49
išskyrus
pinigus
Iš viso
0
406
126
Per ataskaitinį laikotarpį suteikta labdara, parama

X

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

280
0

280

1.

Suteiktos labdaros, paramos
gavėjas
Pavadinimas Kodas,
buveinė
(adresas)
Juridiniai
asmenys

Suteiktos labdaros, paramos dalykas
Pinigai

Turtas,
išskyrus
pinigus

Paslaugos

Turto panauda

1.1.
1.2.
2.

Fiziniai
X
asmenys
3.
Iš viso
X
XI.
VEIKLOS INFORMACIJA
1.
Veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti
Organizacija savo veiklą pradėjo 2020 gruodžio
darbai
mėn.
2.
Ateinančio ataskaitinio laikotarpio
2021 m. Organizacija organizuos online
veiklos tikslai, uždaviniai ir
nemokamas paskaitas senjorams, mokymus ir
planuojami atlikti darbai
kitus renginius.
3.
Dalyvių (narių, dalininkų) skaičius 1 narys
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1
1
4.
Kita informacija
nėra
* Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos.
_______Direktorė___________________
(subjekto įstatuose nurodyto valdymo
organo nario pareigų pavadinimas)

_______________
(parašas)

__Vida Greičiuvienė_____________
(vardas, pavardė)

