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Asociacija  ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga”  

Įm.k. 304259117,  Ukmergės g. 221, Vilnius 

 

2020 01 01 – 2020 12 31 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2020 m.  gruodžio 31 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Asociacija ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“ (toliau – Sąjunga) įregistruota 2016 05 

23 d.   Įmonės kodas 304259117.  

Sąjungos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

Bendrovės pagrindinis tikslas  – suteikti galimybę vietos bendruomenėms dalyvauti 

sprendžiant visai visuomenei rūpimus aktualius klausimus bei esamas problemas, suteikti 

praktiką bei patirtį, kuri bus naudinga ateityje įvairiais gyvenimo atvejais, suteikti galimybes 

pagal įvairias narių tapatybes dalyvauti tose veiklose, kurios atitiks jų nuostatus bei interesus. 

2020 metų gruodžio 31 dieną darbuotojų nebuvo. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę 

atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus: 

- Verslo apskaitos standartus; 

- LR buhalterinės  apskaitos įstatymą; 

- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą. 

 

Ilgalaikis nematerialusis turtas  

 

Bendrovėje nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, 

neturintis materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti 

tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. 

Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus: pagrįstai 

tikimasi iš to turto gauti ekonominės naudos ateityje; turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą 
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galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; įmonės gali tuo turtu disponuoti, jį 

kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. 

Įsigijimo metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis 

parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą 

amortizaciją.  

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 

nustatoma – 1.00 EUR. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.  

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to 

ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms.  

 

Ilgalaikis materialusis turtas  

 

Įmonėje ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir 

kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus 

naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo savikainą galima patikimai nustatyti ir 

kurio vertė didesnė už nustatyta minimalią turto vertę. Įmonėje nustatyta minimali turto vertė 

300 EUR.  

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo 

savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. 

Likvidacinė vertė nustatoma - 1.00 EUR. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos 

sąnaudoms.  

Atsargos  

Sąjunga  apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų įkainojimui 

taikomas FIFO būdas.  

Sąjunga apskaitoje taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas.  

 

Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai 

 

Sąjunga pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje 

registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 
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Sąjunga sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. 

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI  

SUTARTYS 

Pirkėjai Balansinė vertė (EUR) 

Avansas tiekėjui 300 

Permoka biudžetui 14 

 

 

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS       

 

Pirkėjai Balansinė vertė (EUR) 

Paslaugos 340 

  

 

PINIGAI   

Pinigų ekvivalentai 

Pinigų ekvivalentų pavadinimas Suma (EUR) 

SWED bankas 1015 

  

 

 

Pelno paskirstymo projektas 

Straipsniai Suma                            

(EUR) 

Rezultatas 2016 m – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje -39 

Rezultatas 2017 m.  – pelnas (nuostoliai)  -1414 

Rezultatas 2018 m.  – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje -1452 

Rezultatas 2019 m.  – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje -810 

Rezultatas 2020 m.  – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 1301 

 

ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI        

Įmonės įsipareigojimų būklė 

Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėtinos 



 

4 

4 

Mokėtinų sumų skaidymas 

pagal rūšis 

per vienerius 

finansinius metus 

po vienerių metų, bet 

ne vėliau kaip per 

penkerius 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       

Kitos skolos      

1. Prekybos skolos 17     

2. Mokėtini mokesčiai, 

atlyginimai ir soc.draudimas 8     

3. Kitos mokėtinos sumos 3048     

IŠ VISO 3073 0 0 

 

 

 

 

 

Pirmininkas                                           Olegas Beriozovas 

 


