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Protokolo Nr.  

 

2021 metų  FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Metinė finansinė atskaitomybė sudaryta 2021  metų gruodžio mėn. 31 dienai. 

 

I.BENDRA INFORMACIJA 

       

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas” įregistruota 1998 m. spalio 21 d. 

Bendrovės finansiniai metai prasideda  sausio mėn. 01 d. ir baigiasi  gruodžio mėn. 31d. 

Pagrindinis asociacijos tikslas yra atstovauti Panevėžio miesto savivaldybėje veikiančioms ir 

asociacijos veikloje narystės pagrindu dalyvaujančioms jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 

organizacijoms viešajame sektoriuje, atstovauti jaunų žmonių interesams Panevėžio miesto 

savivaldybėje, dalyvauti formuojant regioninę jaunimo politiką Panevėžio miesto savivaldybėje.  

Asociacijos pajamų šaltiniai yra:  

1. Narių tiksliniai įnašai;  

2. Fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų padovanotos (paaukotos) lėšos 

ir turtas;  

3. Palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;  

4. Kitų nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos 

(paaukotos) lėšos;  

5. Lėšos, gautos kaip parama;  

6. Lėšos, gautos už veiklą, kuri numatyta Asociacijos įstatuose;  

7. Kitos teisėtai gautos lėšos. 

 

Asociacijai nuo 2019m. lapkričio 4 d. vadovauja prezidentė Gabrielė Kučytė.       

Asociacijos buhalterinę apskaitą tvarko samdoma įmonė. 

2021 m. gruodžio 31 dieną įmonėje dirba 2 darbuotojai – prezidentė ir biuro vadovas. 



II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Asociacija finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis Lietuvos Respublikoje finansinę 

apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.  

Asociacijai neviršijant Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodžio 18 d. įstatymo 

pakeitimu Nr. IX-1915 24 straipsnio 6 punktu nustatytų kriterijų, atskaitomybė parengta 

supaprastintos formos. Apskaitos metodikos pasikeitimų nebuvo.  

Finansinė atskaitomybė parengta remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad įmonė 

artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. 

Informacija finansinėje atskaitomybėje pateikta nacionaline valiuta eurais. 

Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos principai, kuriais Asociacija vadovavosi rengdama šią 

finansinę atskaitomybę 

1.Ilgalaikis nematerialus turtas. 

Asociacija per 2021 m. ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo.  

2.Ilgalaikis materialus turtas. 

Asociacija per 2021 m. ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo. 

3.Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. 

 Atsargas sudaro naudojamos materialinės vertybės įsigijimo kainomis, kurios apskaitomos 

FIFO metodu. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, pakoreguota atlikto pirktų atsargų 

nukainojimo ir gautų nuolaidų sumomis. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas nuolat. 

Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai 

buvo patirtos. Atsargų 2021 m. gruodžio 31 dieną nėra. 

Išankstinių apmokėjimų nėra. 

4.Gautinos sumos. 

Beviltiškų skolų sumos sąnaudomis pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Atgavus 

beviltiškas skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio beviltiškų skolų sąnaudos. 

Gautinų sumų 2021 m. gruodžio 31 dieną nėra. 

5.Pinigai. 

2021 metų gruodžio 31 d. Asociacijos turima pinigų suma – 1078 eur. 

6. Įsipareigojimai. 

Įsiapreigojimai pripažįstami įmonės apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė įgyja 

prievoles, kurios turės būti įvykdytos. 

 



Palūkanos, pelnas ar nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio 

laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis. 

2021 m. gruodžio 31 d. įmonės įsipareigojimai yra 116 eur.  

6. Pajamos ir sąnaudos 

Asociacija 2021 metais laimėjo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos organizuotą regioninių jaunimo organizacijų tarybų veiklos programų finansavimo 

konkursą ir įgyvendino veiklos programą „PAS su Panevėžio jaunimu”. Suteikta finansavimo suma 

16 915 eur buvo išleista iki 2021 m. gruodžio 31 d. pagal veiklų programos suderintą sąmatą. Už 

panaudotas lėšas atsiskaitė Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos. Taip pat gavo papildomą finansavimą – 6000 eur. 

Asociacija 2021 metais laimėjo Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo nevyriausybinių 

organizacijų finansavimo konkursą ir įgyvendino veiklas: 

„Jaunimo piknikas“ – 800 eur 

„JST“ – 4000 eur 

„Kalbėk.Spręsk.Veik“ – 800 eur 

„Su jaunimu visada“ – 2250 eur 

 

Kiti paramos šaltiniai – 296, 22 eur 

Asociacija 2021 metais vykdė ūkinę veiklą ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijai 

pardavė renginių organizavimo paslaugas už 3000 eur. Dalis pajamų buvo išleistos renginio „Jaunimo 

apdovanojimai 2021“ organizavimo sąnaudoms pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 

patvirtintas sąmatas.  

Taip pat asociacija pardavė jaunimo renginių organizavimo paslaugas Rokiškio jaunimo 

organizacijų sąjungai „Apvalus stalas“ kurių suma yra 2 518 eur.  

 

III. ĮVYKIAI PO BALANSO SUDARYMO DIENOS 

 

Po balanso sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių neįvyko. 

 

 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos    

„Apskritasis stalas” prezidentė   Gabrielė Kučytė 


