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1. Kodėl reikia atsiskaityti?
Nepriklausomai nuo teisinio statuso, visos nevyriausybinės organizacijos pasibaigus finansiniams
metams turi pasirengti, pasitvirtinti ir paviešinti savo metinę veiklos ir finansinę ataskaitas. Šis
reikalavimas buvo įtvirtintas 2018 metais nustatant, kad paramos gavėjai, kurie VĮ Registrų centrui laiku
nepateiks finansinių ataskaitų arba veiklos ataskaitos, gali netekti paramos gavėjo statuso. Paramos
gavėjo statusas VĮ Registrų centro iniciatyva gali būti panaikintas per 2 mėn. po to, kai paramos gavėjas
buvo įspėtas apie pažeidimą.

2. Kokias ataskaitas reikia rengti ir kokie teisės aktai reglamentuoja šį procesą?
Esminiai reikalavimai dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinių, veiklos ataskaitų ir metinių atskaitų
rengimo yra apibrėžti:
• Asociacijoms – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo1 10 ir 101 straipsniuose;
• Viešosioms įstaigoms – LR viešųjų įstaigų įstatymo2 11 ir 12 straipsnyje;
• Labdaros ir paramos fondams – LR labdaros ir paramos fondų įstatymo3 11 ir 12 straipsniuose.
Detalias rekomendacijas dėl ataskaitų rengimo reglamentuoja 2018 m. gruodžio 18 d. LR
finansų ministro įsakymu4 patvirtinti dokumentai:
1. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo tvarkos aprašas;
2. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklės;
3. Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašas;
4. Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo tvarkos aprašas.
Kaip matyti iš lentelėje pateiktos informacijos, visos ne pelno siekiančios organizacijos ataskaitas turi
parengti laikantis vienodų principų:

Reikalavimai asociacijoms
Ataskaitas parengia asociacijos
įstatuose nurodytas valdymo
organas
Ataskaitos teikiamos tvirtinti
visuotiniam narių susirinkimui
Veiklos ataskaitoje
1)
turi
būti
nurodyti
asociacijos veiklos tikslai,
uždaviniai ir atlikti darbai, taip
pat nurodomi ateinančių
finansinių metų veiklos tikslai,

Reikalavimai viešosioms
įstaigoms

Reikalavimai labdaros ir
paramos fondams

Ataskaitas parengia viešosios Ataskaitas parengia Fondo
įstaigos vadovas
įstatuose nurodytas valdymo
organas
Ataskaitos teikiamos tvirtinti Ataskaitos teikiamos tvirtinti
visuotiniam
dalininkų visuotiniam
dalininkų
susirinkimui
susirinkimui
Veiklos ataskaitoje
Metiniame pranešime
1) turi būti nurodyti viešosios 1) turi būti nurodyti fondo
įstaigos
veiklos
tikslai, veiklos tikslai, uždaviniai ir
uždaviniai ir atlikti darbai, atlikti darbai, taip pat
siekiant veiklos tikslų, taip pat nurodomi
ateinančių
nurodomi
ateinančių finansinių metų veiklos tikslai,
finansinių metų veiklos tikslai,

2004 m. sausio 22 d. Nr. IX-1969, aktuali redakcija: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.226938
/asr
2
Aktuali redakcija https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29578/bYZuFeSGqr
3
Aktuali redakcija https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26243/SbWXhwaoTZ
4
LR
finansų
ministro
2018-12-18
įsakymas
Nr.
1K-443
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/
lt/TAD/TAIS.246011/asr
1
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Reikalavimai asociacijoms

Reikalavimai viešosioms
įstaigoms

Reikalavimai labdaros ir
paramos fondams

uždaviniai ir planuojami atlikti
darbai;
2) turi būti nurodytas
asociacijos narių skaičius
finansinių metų pabaigoje ir
praėjusių finansinių metų
pabaigoje;
3) gali būti nurodyta kita
informacija, kurią nusprendžia
pateikti asociacijos valdymo
organas ar visuotinis narių
susirinkimas.

uždaviniai ir planuojami atlikti
darbai;
2) turi būti nurodyti viešosios
įstaigos dalininkai ir kiekvieno
jų įnašų vertė finansinių metų
pabaigoje
ir
praėjusių
finansinių metų pabaigoje;
3) gali būti nurodyta kita
informacija, kurią nusprendžia
pateikti viešosios įstaigos
vadovas ar visuotinis dalininkų
susirinkimas.

uždaviniai ir planuojami atlikti
darbai;
2) turi būti nurodytas fondo
dalininkų skaičius finansinių
metų pabaigoje ir praėjusių
finansinių metų pabaigoje;
3) gali būti nurodyta ir kita
informacija,
kurią
nusprendžia pateikti fondo
valdymo organas ar visuotinis
dalininkų susirinkimas.

Metinį finansinių ataskaitų
rinkinį sudaro:
1) finansinės būklės ataskaita,
kurioje
rodomas
visas
asociacijos turtas, nuosavas
kapitalas, finansavimo sumos
ir įsipareigojimai paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną;
2) veiklos rezultatų ataskaita,
kurioje
rodomos
visos
asociacijos
ataskaitinio
laikotarpio pajamos, sąnaudos
ir veiklos rezultatai – perviršis
(pelnas)
arba
deficitas
(nuostoliai);
3)
finansinių
ataskaitų
aiškinamasis raštas, kuriame
detalizuojamos
ir
paaiškinamos
asociacijos
finansinės būklės ataskaitoje ir
veiklos rezultatų ataskaitoje
nurodytos sumos, nurodomas
vyriausiasis
buhalteris
(buhalteris) arba pagal sutartį
apskaitos paslaugas teikianti
(teikusi) įmonė, arba apskaitos
paslaugas
savarankiškai
teikiantis (teikęs) asmuo ir
laikotarpis, už kurį jis tvarko
(tvarkė)
asociacijos
apskaitą, taip pat pateikiama
papildoma
reikšminga
informacija ir kita Asociacijų
įstatyme nurodyta informacija.

Metinių
finansinių
ataskaitų rinkinį sudaro:
1) finansinės būklės ataskaita,
kurioje
rodomas
visas
viešosios
įstaigos
turtas,
nuosavas
kapitalas,
finansavimo
sumos
ir
įsipareigojimai
paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną;
2)
veiklos
rezultatų
ataskaita, kurioje
rodomos
visos viešosios
įstaigos ataskaitinio
laikotarpio pajamos, sąnaudos
ir veiklos rezultatai – perviršis
(pelnas)
arba
deficitas
(nuostoliai);
3)
finansinių
ataskaitų
aiškinamasis raštas, kuriame
detalizuojamos
ir
paaiškinamos
viešosios
įstaigos finansinės būklės
ataskaitoje ir veiklos rezultatų
ataskaitoje nurodytos sumos,
nurodomas
vyriausiasis
buhalteris (buhalteris) arba
pagal
sutartį
apskaitos
paslaugas teikianti (teikusi)
įmonė,
arba
apskaitos
paslaugas
savarankiškai
teikiantis (teikęs) asmuo ir
laikotarpis, už kurį jis tvarko
(tvarkė) viešosios įstaigos
apskaitą, taip pat pateikiama
papildoma
reikšminga
informacija,
nenurodoma

Metinių
finansinių
ataskaitų rinkinį sudaro:
1) finansinės būklės ataskaita,
kurioje rodomas visas fondo
turtas, nuosavas kapitalas,
finansavimo
sumos
ir
įsipareigojimai
paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną;
2) veiklos rezultatų ataskaita,
kurioje rodomos visos fondo
ataskaitinio
laikotarpio
pajamos, sąnaudos ir veiklos
rezultatai – perviršis (pelnas)
arba deficitas (nuostoliai);
3)
finansinių
ataskaitų
aiškinamasis raštas, kuriame
detalizuojamos
ir
paaiškinamos
fondo
finansinės būklės ataskaitoje
ir veiklos rezultatų ataskaitoje
nurodytos sumos, nurodomas
vyriausiasis
buhalteris
(buhalteris) arba pagal sutartį
apskaitos paslaugas teikianti
(teikusi)
įmonė,
arba
apskaitos
paslaugas
savarankiškai
teikiantis
(teikęs) asmuo ir laikotarpis,
už kurį jis tvarko (tvarkė)
fondo apskaitą, taip pat
pateikiama
papildoma
reikšminga informacija ir kita
Labdaros ir paramos fondų
įstatyme
nurodyta
informacija.
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Reikalavimai asociacijoms

Jei asociacija gavo paramą,
finansinių
ataskaitų
aiškinamajame rašte taip pat
turi būti nurodyta informacija
apie
gautą finansinę
ir
nefinansinę
paramą
(nefinansinei
paramai
priskiriant ir turtą, gautą
naudotis panaudos teise) ir jos
panaudojimą.
Pateikiant
informaciją apie paramos
teikėjus, turi būti atskirai
nurodytas kiekvienas paramą
suteikęs juridinis asmuo, jo
suteiktos paramos dalykas ir jo
vertė. Jeigu paramos teikėjo
per ataskaitinius finansinius
metus suteiktos paramos vertė
neviršija 2 vidutinių mėnesinių
darbo užmokesčių ir sudaro
ne daugiau kaip 10 procentų
asociacijos per ataskaitinius
finansinius metus visos gautos
paramos ir (arba) visų gautų
finansavimo
sumų, paramą
suteikęs juridinis asmuo gali
būti nenurodomas.

Jei
asociacija
vykdo
supaprastintą apskaitą, ji
neprivalo rengti finansinių
ataskaitų aiškinamojo rašto
(tokiu atveju dokumentai
vadinami metine ataskaita).

Reikalavimai viešosioms
įstaigoms
finansinėse ataskaitose, ir kita
šiame Viešųjų įstaigų įstatyme
nurodyta informacija.
Jeigu viešoji įstaiga gavo
paramą, finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte taip pat
turi būti nurodyta informacija
apie gautą finansinę ir
nefinansinę
paramą
(nefinansinei
paramai
priskiriant ir turtą, gautą
naudotis panaudos teise) ir jos
panaudojimą bei apie kitas per
finansinius metus gautas lėšas,
jų šaltinius ir panaudojimą.
Pateikiant informaciją apie
paramos teikėjus juridinius
asmenis, turi būti atskirai
nurodytas kiekvienas paramą
suteikęs juridinis asmuo, jo
suteiktos paramos dalykas ir
vertė. Jeigu paramos teikėjo
per ataskaitinius finansinius
metus suteiktos paramos vertė
neviršija 2 vidutinių mėnesinių
darbo užmokesčių ir sudaro
ne daugiau kaip 10 procentų
viešosios
įstaigos
per
ataskaitinius finansinius metus
visos gautos paramos ir (arba)
visų
gautų
finansavimo
sumų, paramą
suteikęs
juridinis asmuo gali būti
nenurodomas.

Reikalavimai labdaros ir
paramos fondams

Finansinių
ataskaitų
aiškinamajame rašte turi būti
nurodyta:
1) informacija apie gautą
finansinę ir nefinansinę
paramą (nefinansinei paramai
priskiriant ir turtą, gautą
naudotis panaudos teise) ir jos
panaudojimą.
Pateikiant
informaciją apie paramos
teikėjus juridinius asmenis,
turi būti atskirai nurodytas
kiekvienas paramą suteikęs
juridinis asmuo, jo suteiktos
paramos dalykas ir jo vertė.
Jeigu paramos teikėjo per
ataskaitinius
finansinius
metus suteiktos paramos
vertė neviršija 2 vidutinių
mėnesinių darbo užmokesčių
ir sudaro ne daugiau kaip 10
procentų
fondo
per
ataskaitinius
finansinius
metus visos gautos paramos ir
(arba) visų gautų finansavimo
sumų,
paramą
suteikęs
juridinis asmuo gali būti
nenurodomas;
2) informacija apie paties
fondo suteiktą labdarą ir (ar)
paramą.
Pateikiant
informaciją apie paramos
gavėjus juridinius asmenis,
turi būti atskirai nurodytas
kiekvienas paramą gavęs
juridinis asmuo, jo gautos
paramos dalykas ir jo vertė.
Jei
fondas
nevaldo
neliečiamojo kapitalo ir vykdo
supaprastintą apskaitą, jis
neprivalo rengti finansinių
ataskaitų aiškinamojo rašto
(tokiu atveju dokumentai
vadinami metine ataskaita).
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Reikalavimai asociacijoms

Reikalavimai viešosioms
įstaigoms

Reikalavimai labdaros ir
paramos fondams

Metinių finansinių ataskaitų
rinkinys, veiklos ataskaita ir
metinė ataskaita
turi
būti
pasirašyti
asociacijos įstatuose nurodyto
valdymo organo nario. Šiuose
dokumentuose
turi
būti
nurodytos
pasirašančio
asmens pareigos, vardas ir
pavardė.
Metinių finansinių ataskaitų
rinkinys, veiklos ataskaita
kartu su auditoriaus išvada
(tais atvejais, kai finansinių
ataskaitų auditas atliktas), taip
pat metinė ataskaita, kurią
rengia asociacijos vykdančios
supaprastintą apskaitą, turi
būti paskelbti asociacijos
interneto svetainėje, jeigu
asociacija ją turi. Be to,
tretiesiems asmenims turi būti
sudarytos sąlygos su šiais
dokumentais
susipažinti
asociacijos buveinėje.

Metinių finansinių ataskaitų
rinkinys ir veiklos ataskaita
turi būti pasirašyti viešosios
įstaigos
vadovo.
Šiuose
dokumentuose
turi
būti
nurodytos
pasirašančio
asmens pareigos, vardas ir
pavardė.

Metinių finansinių ataskaitų
rinkinys, metinis pranešimas
ir metinė ataskaita turi būti
pasirašyti fondo įstatuose
nurodyto valdymo organo
nario. Šiuose dokumentuose
turi
būti
nurodytos
pasirašančio
asmens
pareigos, vardas ir pavardė.

Metinių finansinių ataskaitų
rinkinys ir veiklos ataskaita
kartu su auditoriaus išvada
(tais atvejais, kai finansinių
ataskaitų auditas atliktas) turi
būti paskelbti viešosios
įstaigos
interneto
svetainėje, jeigu viešoji įstaiga
ją turi. Be to, tretiesiems
asmenims turi būti sudarytos
sąlygos su šiais dokumentais
susipažinti viešosios įstaigos
buveinėje.

Metinių finansinių ataskaitų
rinkinys ir metinis pranešimas
kartu su auditoriaus išvada
(tais atvejais, kai finansinių
ataskaitų auditas atliktas), taip
pat metinė ataskaita turi būti
paskelbti fondo interneto
svetainėje, jeigu fondas ją
turi. Be to, tretiesiems
asmenims turi būti sudarytos
sąlygos su šiais dokumentais
susipažinti fondo buveinėje.

Metinių finansinių ataskaitų
rinkinys, veiklos ataskaita
kartu su auditoriaus išvada
(tais atvejais, kai finansinių
ataskaitų auditas atliktas), taip
pat metinė ataskaita, kurią
rengia asociacijos vykdančios
supaprastintą apskaitą, turi
būti pateikti Juridinių asmenų
registro tvarkytojui, kuris ne
vėliau kaip per 30 dienų nuo
dokumentų gavimo dienos
juos neatlygintinai paskelbia
Juridinių asmenų registro
tvarkytojo
interneto
svetainėje.

Viešosios įstaigos veiklos
ataskaita turi būti pateikta
Juridinių asmenų registro
tvarkytojui kartu su metinių
finansinių ataskaitų rinkiniu, o
tais atvejais, kai atliktas
finansinių ataskaitų auditas,
kartu su audituotu metinių
finansinių ataskaitų rinkiniu
turi būti pateikta ir auditoriaus
išvada.
Juridinių asmenų registro
tvarkytojui
pateikti
dokumentai ne vėliau kaip per
30 dienų nuo jų gavimo dienos
neatlygintinai
skelbiami
Juridinių asmenų registro
tvarkytojo
interneto
svetainėje.

Fondo metinis pranešimas,
taip pat fondo metinių
finansinių ataskaitų rinkinys,
o tais atvejais, kai auditas
atliktas, audituotas metinių
finansinių ataskaitų rinkinys
kartu su auditoriaus išvada
turi būti pateikti Juridinių
asmenų registro tvarkytojui.
Juridinių asmenų registro
tvarkytojui
pateikti
dokumentai ne vėliau kaip per
30 dienų nuo jų gavimo
dienos
neatlygintinai
skelbiami Juridinių asmenų
registro tvarkytojo interneto
svetainėje.

6

3. Iki kada ir kaip pateikti ataskaitas Registrų centrui?
Juridiniai asmenys, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, metines finansines
ataskaitas VĮ Registrų centrui turi pateikti kasmet ne vėliau kaip iki gegužės 31 d.
Veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinius gali teikti juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo,
turintis teisę, veikti juridinio asmens vardu, atlikdamas autentifikaciją tiek per elektroninę bankininkystę
sistemą, tiek elektroniniu parašu.
Išsami informacija, kaip pateikti ataskaitas Juridinių asmenų registro tvarkytojui – VĮ Registrų centrui
elektroniniu būdu rasite Registrų centro tinklalapyje pagal išnašoje pateiktą nuorodą5.
Svarbu! Nepateikus ataskaitų Juridinių asmenų registrui (JAR), galima prarasti paramos gavėjo
statusą
Laiku metinių finansinių ataskaitų nepateikiantys labdaros ir paramos fondai, asociacijos ir viešosios
įstaigos rizikuoja prarasti paramos gavėjo statusą. Paramos gavėjo statuso netekimo procedūrą galima
pradėti tuo atveju, jei paramos gavėjas per 30 dienų nuo metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo
momento nepateikė Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo
ar veiklos ataskaitos ir to nepadarė per 2 mėnesius nuo įspėjimo apie šį pažeidimą.
Žiniai: už 2017 metų finansinių ataskaitų nepateikimą laiku paramos gavėjo statusas panaikintas daugiau
kaip 2 tūkst. labdaros ir paramos fondų, asociacijų ar viešųjų įstaigų.
Svarbu! Už metinių finansinių ataskaitų rinkinio nepateikimą numatyta administracinė
atsakomybė, taikoma juridinio asmens vadovui
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 223 str. 2 dalį neteisingų juridinio asmens finansinių
ataskaitų pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens finansinių ataskaitų
nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka užtraukia
baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems
asmenims nuo 200 iki 3 tūkst. eurų.

4. Veiklos ataskaitų rengimas
Reikalavimai veiklos ataskaitoms yra nustatyti 2018 m. gruodžio 18 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K443 patvirtintų Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
sudarymo ir pateikimo taisyklių 3 priede ir Pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos ataskaitos arba
metinio pranešimo rengimo tvarkos apraše.
Šiame apraše nurodoma, kad veiklos ataskaita arba metinis pranešimas turi būti tokios apimties, kiek
būtina organizacijos veiklos tikslams, veiklos rezultatams, finansinei būklei, kiek nenurodyta finansinėse
ataskaitose, apibūdinti. Informacija veiklos ataskaitoje arba metiniame pranešime gali būti pateikta
tekstu, lentelėmis, diagramomis, schemomis, piešiniais ir kitokiomis vaizdinėmis priemonėmis.
Minėtas aprašas
Taikomas

5

Netaikomas

https://www.registrucentras.lt/p/62
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Viešosioms įstaigoms
Asociacijoms
Labdaros ir paramos fondams

Pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims,
kurie buhalterinę apskaitą tvarko ir metinę
ataskaitą
rengia
pagal
Supaprastintos
buhalterinės apskaitos tvarkos aprašą.

Apraše nustatyta, kad veiklos ataskaitoje arba metiniame pranešime turi būti:
1. Nurodomi ataskaitinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, siekiant organizacijos veiklos
tikslų;
2. Nurodomi ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai;
3. Pateikiama informacija apie:
3.1. asociacijos narių, labdaros ir paramos fondo dalininkų skaičių finansinių metų pabaigoje ir praėjusių
finansinių metų pabaigoje;
3.2. viešosios įstaigos dalininkų skaičių ir kiekvieno jų įnašų vertę finansinių metų pabaigoje ir praėjusių
finansinių metų pabaigoje.
Gali būti pateikta ir kita valdymo organo arba visuotinio dalininkų (narių) susirinkimo
sprendimu teikiama informacija apie:
1. Rizikas, su kuriomis susiduria organizacija, siekdama savo veiklos tikslų ir uždavinių, ir priemones,
kurių ji imasi toms rizikoms valdyti;
2. Dalyvavimą projektuose, programose, renginių organizavimą (jei ši informacija dar nebuvo nurodyta);
3. Viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų dalininkų turimus balsus dalininkų susirinkime;
4. Asociacijos narių, labdaros ir paramos fondų dalininkų įnašų vertes finansinių metų pabaigoje ir (arba)
praėjusių finansinių metų pabaigoje;
5. Bendradarbiavimą su kitomis pelno nesiekiančiomis organizacijomis, veikiančiomis Lietuvos
Respublikoje ir užsienio šalyse;
6. Aplinką ir sąlygas, turinčias įtakos pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklai, jo veiklos poveikį
(aplinkai, bendruomenei, tam tikrai visuomenės grupei ir pan.);
7. Pelno nesiekiančio juridinio asmens darbuotojus.
Labdaros ir paramos fondo, kuris valdo neliečiamąjį kapitalą, metiniame pranešime turi būti
pateikiama su jo neliečiamojo kapitalo valdymu susijusi paskutinių finansinių metų informacija apie:
1. Neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų gavimo šaltinius;
2. Iš neliečiamojo kapitalo investavimo gautas pajamas ir jų panaudojimą;
3. Neliečiamojo kapitalo investavimą pagal turto rūšis, rizikos klases, investavimo laikotarpius;
4. Neliečiamojo kapitalo investavimo strategijos pokytį;
5. Sumažėjusio neliečiamojo kapitalo atkūrimo būdus;
6. Išlaidas, susijusias su neliečiamojo kapitalo administravimu.

5. Finansinės ataskaitos ir šių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklės
Reikalavimai metiniam finansinių ataskaitų rinkiniui yra nustatyti 2018 m. gruodžio 18 d. Finansų
ministro įsakymu Nr. 1K-443 patvirtintose Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos
ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėse (toliau – taisyklės).
Minėtos taisyklės:
Taikomos
• Viešosioms įstaigoms
• Asociacijoms
• Labdaros ir paramos fondams

Netaikomos
• Pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims,
kurie buhalterinę apskaitą tvarko ir metinę ataskaitą rengia pagal supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašą
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Taisyklėse:
• Nurodomi bendrieji apskaitos principai.
• Atsisakyta atsargumo ir turinio viršenybės prieš formą apskaitos principų.
• Įtvirtinta, kad jei apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis tik Taisyklių
nuostatomis, apskaitos politikos atskirai aiškinamajame rašte aprašyti nereikia, pakanka nurodyti,
kad finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis Taisyklėmis.
• Įtvirtinta galimybė pasirinkti verslo apskaitos standartus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus ir tarptautinius apskaitos standartus, tik tuo atveju jeigu Taisyklėse
nereglamentuotos nuostatos, būtinos pelno nesiekiančio juridinio asmens ūkinėms operacijoms
užregistruoti, ir finansinės ataskaitos teisingai neparodo pelno nesiekiančio juridinio asmens
turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų. Šis faktas nurodomas aiškinamajame rašte.
• Jeigu ūkinės operacijos vertinamos ir registruojamos vadovaujantis apskaitos standartų nuostatomis, pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis nesikeičia ir finansinės ataskaitos turi būti pateikiamos pagal Taisyklių prieduose nustatytas formas.
Atnaujintos redakcijos taisyklėse nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principai
nesikeitė.
• Patikslintos tam tikros nuostatos dėl nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijų.
• Aiškiai identifikuota, kokios išlaidos įtraukiamos į nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą, o kokios neįtraukiamos.
• Supaprastintos nuostatos dėl ilgalaikio turto rekonstrukcijos apskaitos.
Pagrindiniai atsargų apskaitos principai išliko tie patys. Galimi 3 atsargų įkainojimo būdai:
• FIFO;
• svertinio vidurkio;
• konkrečių kainų.
Paaiškinta, kad atiduoto naudoti pelno nesiekiančio juridinio asmens veikloje ūkinio inventoriaus vertė
iš karto pripažįstama sąnaudomis.
Peržiūrėta nuosavo kapitalo apskaita – atsisakyta perkainojimo rezervo.
Apibrėžta, kad pelno nesiekiančio juridinio asmens nuosavą kapitalą atsižvelgiant į šio asmens teisinę
formą gali sudaryti:
1. Dalininkų kapitalas;
2. Rezervai;
3. Neliečiamasis kapitalas;
4. Sukauptas veiklos rezultatas.
Keičiantis pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyviams, kai vienas dalyvis perleidžia savo įnašą kitam
dalyviui, pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitoje jokie įrašai nedaromi, keičiasi tik pelno
nesiekiančio juridinio asmens dalyvių sąrašas.
Kai didinamas dalininkų kapitalas papildomais įnašais, gavus įnašą, registruojamas gautas turtas ir
dalininkų kapitalo padidėjimo suma. Kai dalininkui išstojus iš dalininkų jo įnašai negrąžinami, išstojusio
dalininko įnašo suma mažinamas kapitalas ir registruojamos finansavimo sumos.
Iš esmės peržiūrėta finansavimo sumų apskaita.
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•
•

Nebevartojama dotacijos sąvoka, patikslinti finansavimo šaltiniai.
Finansavimo sumų šaltiniai gali būti:
1. Tikslinis finansavimas;
2. Juridinių ir fizinių asmenų parama;
3. Nario mokesčiai;
4. Bendrijų narių tiksliniai įnašai ir įmokos;
5. Kitas finansavimas.

Jei patiriamos sąnaudos, kurios pagal pasirašytą sutartį bus apmokamos iš tikslinio finansavimo sumų,
tačiau finansavimo sumos dar negautos, vertinama finansavimo sumų gavimo tikimybė.
•
•
•
•
•

Patikslintos apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir apskaitos klaidų taisymo
nuostatos.
Pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui pradėjus taikyti kitą apskaitos metodą ar taisyklę, nauja
apskaitos politika taikoma perspektyviai, tai yra nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios, kuriuo
nuspręsta keisti apskaitos politiką, ir vėliau. Praėjusių laikotarpių duomenys nekoreguojami.
Apskaitos politika gali būti keičiama, kai pasikeičia apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantys teisės aktai arba kai paaiškėja, kad taikomi apskaitos metodai neleidžia tikrai ir teisingai parodyti pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinės būklės ir veiklos rezultatų.
Pakeitus apskaitinius įverčius, naujas apskaitinis įvertis taikomas nuo kito mėnesio po sprendimo dėl pakeitimo priėmimo dienos.
Visos apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

Klaidų taisymas rodomas taip:
1. Jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo
užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje,
kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
2. Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tiesiogiai ankstesnių metų veiklos
rezultatų sąskaitoje ir ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje nerodomas. Finansinės
būklės ataskaitoje pateikiant lyginamąją informaciją sukauptas veiklos rezultatas nekoreguojamas.

6. Finansinių ataskaitų sudarymas ir aiškinamojo rašto rengimas
Atnaujintos redakcijos taisyklėse Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis nepasikeitė, kaip ir anksčiau jį sudaro:
1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Aiškinamasis raštas.
•

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti pasirašytas pelno nesiekiančio juridinio asmens įstatuose nurodyto valdymo organo nario arba pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodyto kito atsakingo asmens.

•

Atsisakyta buhalterio parašo nurodymo finansinėse ataskaitose, tačiau informacija apie buhalterį turi būti atskleidžiama aiškinamajame rašte.

Finansinės būklės ir Veiklos rezultatų ataskaitos yra standartizuotos formos, pateiktos Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 2 ir 3
prieduose.
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Taisyklėse yra nustatyta, kokia informacija turėtų būti pateikiama Finansinių ataskaitų aiškinamojo
rašto bendrojoje dalyje. Joje turi būti nurodomi:
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•
•
•
•
•
•

•
•

duomenys apie subjektą (teisinė forma, kodas, pavadinimas ir pan.);
trumpas veiklos apibūdinimas;
informacija apie dalyvavimą projektuose;
vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį (rekomenduojama skaičiuoti vadovaujantis Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklėmis);
veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;
informacija apie vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančią (teikusią) įmonę, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantį (teikusį) asmenį
ir laikotarpis, už kurį vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo tvarko (tvarkė) pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitą;
papildoma reikšminga informacija, nenurodyta kitose finansinėse ataskaitose;
kita pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodyta informacija.

Aiškinamojo rašto informacijos apie apskaitos politiką dalyje turi būti nurodyti teisės aktai, kuriais
vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos.
Jei vadovaujamasi tik Taisyklių nuostatomis, apskaitos politikos atskirai aprašyti nereikia,
pakanka nurodyti, kad finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis Taisyklėmis, nurodant:
• taikytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus;
• atsargų įkainojimo būdus;
• koks dienos euro ir užsienio valiutos santykis taikomas ūkinėms operacijoms, santykio paskelbimo
šaltinį.
Jei Taisyklių nuostatų nepakako ir buvo taikyti apskaitos standartai, turi būti nurodyta, kokie
apskaitos standartai buvo taikyti kokioms ūkinėms operacijoms registruoti, ir turi būti aprašyta taikyta
apskaitos politika.
Jeigu buvo keičiama apskaitos politika, nurodoma:
• faktas, kad buvo pakeista apskaitos politika;
• apskaitos politikos keitimo priežastys;
• esminiai skirtumai;
• ataskaitinis laikotarpis, kuriuo nuspręsta keisti apskaitos politiką;
• faktas, kad lyginamoji informacija nebuvo koreguota, todėl nepalyginama.
SVARBU!
Aiškinamojo rašto pastabų dalyje privaloma pateikti informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį gautą:
• finansinę paramą (pinigai) ir
• nefinansinę paramą (nematerialusis turtas, ilgalaikis materialusis turtas, vertybiniai popieriai, atsargos ir turtas, gautas naudotis panaudos teise, paslaugos, savanorių darbas), paramos panaudojimą,
suteiktą labdarą ir (arba) paramą.
• Informacija pateikiama užpildant Taisyklių prieduose pateiktas standartizuotas formas - lenteles.
Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą pateikiama užpildant 4 priede pateiktą
formą:
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Lentelėje atskirai nurodomas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas
ir vertė. Jeigu paramos teikėjo per ataskaitinius finansinius metus suteiktos paramos vertė neviršija 2
vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių ir sudaro ne daugiau kaip 10 procentų pelno nesiekiančio juridinio asmens per ataskaitinius finansinius metus gautos paramos ir (arba) visų gautų finansavimo sumų,
paramą suteikęs juridinis asmuo gali būti nenurodomas;
Informacija apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, užpildoma 5 priede pateiktą informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį
formą:

Lentelėje atskirai nurodomas gautos paramos dalykas: pinigai, turtas (išskyrus pinigus), parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti;
Informacija apie suteiktą labdarą ir (arba) paramą užpildoma apie 6 priede pateiktą per ataskaitinį
laikotarpį suteiktą labdarą ir paramą formą:
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Lentelėje atskirai nurodomas kiekvienas paramą gavęs juridinis asmuo ir jam suteiktas paramos dalykas
ir vertė. Suteikta labdara fiziniams asmenims nurodoma pagal jos pobūdį. Suteiktos labdaros ir (arba)
paramos sumos atskleidžiamos Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 4 priede pateiktoje formoje “Per ataskaitinį laikotarpį gauta
parama” neatsižvelgiant į tai, ar labdara ir (arba) parama buvo suteikta iš pelno nesiekiančio juridinio
asmens gautos paramos, ar jo paties uždirbtų lėšų;
Kitiems asmenims išnuomoto ar pagal panaudą perduoto turto rūšis (pavadinimas), balansinė vertė,
nuomos ar panaudos trukmė ir galimybė ją pratęsti, metinė ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo
suma ir metinė nuomos kaina, jei turtas išnuomotas.
Aiškinamojo rašto pastabų dalyje turi būti pateikta informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu taisytas
esmines klaidas:
• jų pobūdį;
• sumą, kuria koreguotas pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklos rezultatas.
Aiškinamojo rašto pastabų dalyje taip pat rekomenduojama atskleisti kitą finansinių ataskaitų
informacijos vartotojams priimant sprendimus reikalingą ir svarbią informaciją, pvz.:
1. pelno nesiekiančio juridinio asmens prievolėms užtikrinti įkeisto turto balansinė vertė;
2. visiškai nudėvėto, tačiau dar tebenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina pagal turto
grupes;
3. ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas metais pagal turto grupes ir nurodytas faktas, jei ilgalaikio
materialiojo turto nusidėvėjimo (nematerialiojo turto amortizacijos) normatyvai buvo keičiami;
4. išsinuomoto turto rūšis, nuomos laikotarpio trukmė, galimybė ją pratęsti ir nuomos mokesčio dydis;
5. prie pardavimo pajamų priskiriamų prekių, suteiktų paslaugų ir kitų pardavimo sąnaudų sudėtis pagal
pobūdį;
6. pelno nesiekiančio juridinio asmens vadovui ir kitiems valdymo organų nariams išmokėtos su darbo
santykiais susijusios ir kitos sumos, jiems suteiktos ir grąžintos iš jų gautos ir grąžintos paskolos;
7. pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyviams ir su jais susijusiems juridiniams asmenimis išmokėtos
sumos, įskaitant suteiktą paramą;
8. sudaryti reikšmingi sandoriai su pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyviais, paramos davėjais ir
gavėjais;
9. kitų pajamų ir kitų sąnaudų pobūdis;
10. veiklos sąnaudos pagal pobūdį;
11. jei atliekamas finansinių ataskaitų auditas, auditą atlikusiai įmonei už audito atlikimo, konsultacijų ir
kitas paslaugas sumokėtos sumos, atskirai išskiriant audito ir kitų paslaugų sumas.
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7. Metinės ataskaitos rengimas organizacijoms, vykdančioms supaprastintą
buhalterinę apskaitą
Supaprastintą buhalterinę apskaitą gali vykdyti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės
juridiniai asmenys:
• kurie neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais ir
• kurių pajamos ir (arba) gautos finansavimo sumos per praėjusius ir už praeitus finansinius metus
neviršijo 30 000 eurų.
Pelno nesiekiantis juridinis asmuo, vykdantis supaprastintą buhalterinę apskaitą, vietoj metinių finansinių
ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos ar metinio pranešimo gali rengti metinę ataskaitą. Iki metinės
ataskaitos sudarymo apskaitos registruose turi būti užregistruotos visos pelno nesiekiančio juridinio
asmens ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos.
Taikymo privalumai
Rengiant veiklos ir finansines ataskaitas, nereikia rengti finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto,
tačiau nemaža dalis informacijos, kuri turėtų būti pateikiama aiškinamajame rašte yra įtraukta į
Metinės ataskaitos pavyzdinę formą
Vietoje dvejybinio įrašo, rengiamas paprastas įrašas
Supaprastintą apskaitą gali tvarkyti juridinio asmens valdymo organo narys arba dalyvis
Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato pelno nesiekiantis juridinis asmuo pagal savo
poreikius
I. Forma
Metinės ataskaitos forma patvirtinta Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo 5 priede:
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II. Metinės ataskaitos balanso dalis:

•

Straipsnyje „Turtas“ rodomas pelno nesiekiančio juridinio asmens nematerialusis, materialusis, finansinis ir kitas turtas ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

•

Straipsnyje „Pinigai“ rodomi kasoje ir mokėjimo paslaugų teikėjų atidarytose mokėjimo sąskaitose
esantys pinigai skirtinga valiuta (kasos knygoje, Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registre nurodyto pinigų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma). Pinigai užsienio valiuta įvertinami eurais
pagal valiutos santykį, buvusį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

•

Straipsnyje „Kitas turtas“ rodomas turtas, kuris neparodytas straipsnyje „Pinigai“ (Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registre nurodytos turimo turto likutinės vertės, kituose pelno nesiekiančio
juridinio asmens rengiamuose apskaitos registruose nurodytų nematerialiojo turto, finansinio turto,
atsargų, išankstinių apmokėjimų, kito trumpalaikio turto likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
suma).

•

Straipsnyje „Nuosavas kapitalas“ rodomas dalininkų kapitalas, ataskaitinių ir ankstesnių metų sukaupta veiklos rezultatų – perviršio (pelno) ar deficito (nuostolių) – suma ataskaitinio laikotarpio ir
praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

•

Straipsnyje „Dalininkų kapitalas“ rodoma bendra visų dalyvių įnašų į dalininkų kapitalą suma. Dalininkų kapitalą formuoja tų teisinių formų pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose tai numatyta.

•

Straipsnyje „Sukaupta veiklos rezultatų suma“ rodomas veiklos rezultatas – ataskaitinių metų ir ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai), t. y. metinės ataskaitos
ataskaitinio laikotarpio stulpelio VII eilutėje ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio stulpelio II.2 eilutėje
nurodytų duomenų suma.

•

Straipsnyje „Finansavimo sumos“ rodoma likusi nepanaudota finansavimo sumų dalis (Finansavimo
sumų apskaitos registre nurodytas finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje).
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•

Straipsnyje „Įsipareigojimai“ rodoma visa pelno nesiekiančio juridinio asmens įsipareigojimų suma
(Įsipareigojimų apskaitos registre nurodytas įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje).

•

Straipsnyje „Pajamos“ rodomos finansavimo pajamos, kitos pajamos.

•

Organizacijos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos (Finansavimo sumų apskaitos registre nurodytos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos) pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios rodomos straipsnyje „Finansavimo pajamos“.

•

Straipsnyje „Kitos pajamos“ rodomas pardavus ilgalaikį turtą, naudotą ūkinį inventorių, vertybinius
popierius gautas pelnas, dividendai, per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos palūkanos, valiutų santykio
pokyčio teigiama įtaka, baudų ir delspinigių pajamos, kitos pajamos (duomenys imami iš atitinkamų
apskaitos registrų, pvz., atitinkamos sumos iš Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registre, kasos
knygoje nurodytos per ataskaitinį laikotarpį gautų pinigų sumos, pagal Ilgalaikio materialiojo turto
apskaitos registro duomenis apskaičiuotas turto perleidimo pelnas ir pan.).

•

Straipsnyje „Sąnaudos“ rodomos veiklos sąnaudos, kitos sąnaudos.

•

Straipsnyje „Veiklos sąnaudos“ rodomos visos su pelno nesiekiančio juridinio asmens veikla susijusios sąnaudos, kurios nepriskirtos prie kitų sąnaudų. Veiklos sąnaudų pavyzdžiai: turto nusidėvėjimo
(nematerialiojo turto amortizacijos), komunalinių ir kitų paslaugų sąnaudos (duomenys imami iš atitinkamų apskaitos registrų, pvz., atitinkamos sumos iš Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registre,
kasos knygoje nurodytos per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų pinigų sumos, Ilgalaikio materialiojo
turto apskaitos registre nurodyta per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota turto nusidėvėjimo suma, per
ataskaitinį laikotarpį neapmokėtos patirtos sąnaudos iš Įsipareigojimų apskaitos registre nurodytų
per ataskaitinį laikotarpį prisiimtų įsipareigojimų ir pan.).

•

Straipsnyje „Kitos sąnaudos“ rodomi ilgalaikio turto, vertybinių popierių perleidimo nuostoliai, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios palūkanų sąnaudos, užsienio valiutos santykio pokyčio neigiama
įtaka, baudų ir delspinigių sąnaudos ir kitos sąnaudos (duomenys imami iš atitinkamų apskaitos registrų, pvz., atitinkamos sumos iš Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registre, kasos knygoje nurodytos per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų pinigų sumos, pagal Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos
registro duomenis apskaičiuoti turto perleidimo nuostoliai ir pan.).

•

Straipsnyje „Veiklos rezultatas prieš apmokestinimą“ rodomas perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai), kuris apskaičiuojamas iš visų per ataskaitinį laikotarpį uždirbtų pajamų atėmus visas per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudas.

•

Straipsnyje „Pelno mokestis“ rodomos pelno mokesčio sąnaudos, apskaičiuotos pagal mokesčius
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

•

Straipsnyje „Grynasis veiklos rezultatas“ rodomas perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai), kuris
apskaičiuojamas iš veiklos rezultato prieš apmokestinimą sumos atėmus pelno mokesčio sumą. Jeigu
pelno nesiekiantis juridinis asmuo įstatymų nustatyta tvarka nemoka pelno mokesčio, straipsnis
„Pelno mokestis“ veiklos rezultatų ataskaitoje nepildomas. Tokiu atveju veiklos rezultato prieš apmokestinimą suma bus lygi grynojo veiklos rezultato sumai.

III. Gauta ir suteikta parama:
Organizacijos, kurios per ataskaitinį laikotarpį gavo paramą, pateikia informaciją apie gautą finansinę ir
nefinansinę paramą ir jos panaudojimą Metinės ataskaitos formos nurodytose eilutėse (Finansavimo
sumų apskaitos registre nurodytos per ataskaitinį laikotarpį gautos ir (arba) panaudotos atitinkamos finansavimo (paramos) sumos).
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Jei paramos teikėjo per ataskaitinį laikotarpį suteiktos paramos vertė neviršija 2 vidutinių mėnesinių
darbo užmokesčių ir sudaro ne daugiau kaip 10 procentų pelno nesiekiančio juridinio asmens per ataskaitinius finansinius metus gautos paramos ir (arba) gautų finansavimo sumų iš viso, paramą suteikęs
juridinis asmuo gali būti nenurodomas.

Metinės ataskaitos formoje nurodytose eilutėse pateikiama informacija ir apie pačios organizacijos suteiktą labdarą ir (arba) paramą. Pateikiant informaciją apie paramos gavėjus juridinius asmenis, turi būti
atskirai nurodytas kiekvienas paramą gavęs juridinis asmuo, jo gautos paramos dalykas ir jo vertė.
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IV. Veiklos informacija
Metinėje ataskaitoje taip pat turi būti nurodyta:
• pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, siekiant veiklos tikslų,
taip pat nurodomi ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai;
• pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyvių (narių, dalininkų) skaičius ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
• Metinėje ataskaitoje gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią nusprendžia pateikti pelno nesiekiančio juridinio asmens valdymo organas arba visuotinis dalyvių susirinkimas.

Metinė ataskaita turi būti pasirašyta pelno nesiekiančio juridinio asmens įstatuose nurodyto valdymo
organo nario.

8. Gautos paramos į(si)vertinimas
Rekomendacijos, kokia tvarka turėtų būti įvertinamas neatlygintinai (kaip auka) gautas turtas arba
paslauga yra apibrėžtos 2018 m. gruodžio 18 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-443 patvirtintame
Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo tvarkos apraše. Apraše numatyta,
kad:
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•
•

•
•

•

•

•

turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame turto perdavimo
dokumente nurodyta turto vertė ir su turto paruošimu naudoti susijusios išlaidos.
kai nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto ar atsargų vertė turto perdavimo dokumente
nenurodyta, vertę, kuri ir bus laikoma turto įsigijimo savikaina, nustato turtą gavęs subjektas,
atsižvelgdamas į to turto tikrąją vertę jo gavimo metu, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai
nustatyti atsižvelgiant į:
1. rinkos kainą, kai rinkoje prekiaujama tokiu pačiu ar panašiu turtu; arba
2. turto arba verslo vertintojų nustatytą vertę; arba
3. valstybės įmonės Registrų centro skelbiamą vidutinę žemės, pastatų ir statinių rinkos vertę; arba
4. visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą tokio paties ar panašaus turto vertę.
kai turto tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, nematerialiojo turto, ilgalaikio
materialiojo turto ar atsargų įsigijimo savikaina yra laikoma su turto paruošimu naudoti susijusių
išlaidų suma, o kai nepatiriama jokių išlaidų, įsigijimo savikaina yra laikoma lygia vienam eurui.
neatlygintinai gauti vertybiniai popieriai, jei jų vertė nenurodyta, įvertinami tikrąja verte, kuri
nustatoma pagal vertybinių popierių rinkos kainą.
1. vertybinių popierių, kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, vertė nustatoma pagal skelbiamą
tų vertybinių popierių rinkos kainą;
2. vertybiniai popieriai, kuriais neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir kai nėra galimybės nustatyti
jų tikrosios vertės, vertinami vieno euro verte.
jei subjektas pagal panaudos ar panašias sutartis gauna neatlygintinai naudotis turtu, gauta turto
panauda įvertinama taip:
1. nekilnojamojo turto panaudos vertė nustatoma pagal tokio pat ar panašaus nekilnojamojo turto
nuomos rinkos kainą toje teritorijoje;
2. kito ilgalaikio materialiojo turto panaudos vertė gali būti nustatoma pagal tokio turto nuomos
rinkos kainą, o jei analogiško arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, –naudojant panaudos
davėjo nurodytą metinę to turto nusidėvėjimo sumą;
3. ūkinio inventoriaus panaudos vertė gali būti nustatoma pagal tokio turto nuomos rinkos kainą, o
jei analogiško arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, panaudos vertė laikoma lygia vienam
eurui.
paslauga įvertinama dokumente, kuriuo patvirtinamas paslaugos suteikimas, nurodyta verte.
1. Jei paslaugos vertė nenurodyta, paslauga įvertinama verte, kuri nustatoma pagal tokios paslaugos
rinkos kainą.
2. Paslaugos rinkos kaina gali būti nustatoma ir pagal visuomenės informavimo priemonėse
skelbiamą tokios paslaugos kainą.
savanorių darbu gauta parama vertinama verte, kuri nustatoma pagal tokios kvalifikacijos
specialistų valandinį įkainį. Jei specialistų valandinio įkainio nustatyti nėra galimybės, savanorių
darbas gali būti įvertintas valandomis, nenurodant vertės pinigine išraiška.

.
Informacijos apie paramą atskleidimas apskaitos ir mokesčių tikslais
• Skiriasi paramos, kai ji suteikta arba gauta ilgalaikiu materialiuoju turtu, vertinimas dėl nusidėvėjimo.
Šis skirtumas yra dėl galimybės taikyti greitesnį nusidėvėjimą IMT (ilgalaikiam materialiajam turtui)
apskaičiuojant pelno mokestį.
• Skiriasi paramos, kai mokestiniais tikslais nesiekiama jos deklaruoti pelno mokesčio sumažinimo
tikslu, vertinimas. Tokiu atveju VMI teikiamose ataskaitose tokia parama iš viso nerodoma. Tačiau
tai nekeičia fakto, kad parama yra suteikta arba gauta, todėl informaciją apie gautą arba suteiktą
paramą reikalaujama atskleisti finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. To reikalauja įstatymai.
• Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte teikiama informacija apie visą suteiktą, gautą ir panaudotą
paramą nepriklausomai nuo sumų dydžio. To reikalauja įstatymai.
• Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte teikiama informacija apie panaudotą paramą kaupimo
principu, nes pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaita tvarkoma kaupimo principu.
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9. Rekomendacijos dėl metinio veiklos plano rengimo
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo tvarkos apraše
apibrėžta, kad organizacijos veiklos ataskaitoje arba metiniame pranešime turi būti nurodomi
ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai. Ši informacija iš esmės
sudaro organizacijos metinį veiklos planą. Juk planavimas – tai procesas, kurio metu nustatomos veiklos
kryptys ir būdai organizacijos misijai vykdyti, numatytiems tikslams ir rezultatams pasiekti, efektyviai
panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.
Rekomenduojama metinio veiklos plano forma:
I.
Bendra informacija
Organizacijos pavadinimas
Organizacijos (juridinio asmens) kodas
Adresas
Kontaktinis tel.numeris
El.pašto adresas
Interneto puslapis/socialinio tinklo paskyros
adresas
II.
Organizacijos tikslų ir metinių uždavinių pristatymas
I strateginis tikslas (siekis, rodantis planuojamą pasiekti rezultatą per užsibrėžtą laikotarpį)
I strateginiam tikslui įgyvendinti skirti uždaviniai
II strateginis tikslas
II strateginiam tikslui įgyvendinti skirti uždaviniai
III.

Darbų planavimas:

Veiklos /
priemonės
pavadinimas
Nurodomas
planuojamo vykdyti
veiksmo,
veiklos
pavadinimas (pvz.:
paraiškos
projektiniam
finansavimui gauti
parengimas,
renginio
organizavimas,
organizacijos
socialinės paskyros
palaikymas ir pan.)

Įgyvendinimo
data /
laikotarpis
Galima
nurodyti
konkrečią datą
arba laikotarpį
(nuo iki), arba
reguliarumą
(kartą
per
savaitę)

Resursai

Atsakingas
asmuo

Nuoroda į
uždavinį (-ius)

Gali
būti
nurodomos
konkrečios
lėšos
(eurais), pateikiamas
projekto
pavadinimas, kurio
rėmuose veikla bus
vykdoma
arba
pateikiama
informacija,
kad
šiuo metu dar tik
ieškoma
finansavimo veiklos
vykdymui

Nurodomos arba
asmens pareigos
(pvz.
valdybos
narys)
arba
vardas, pavardė

Siekiant užtikrinti
sąsają
su
užsibrėžtais tikslais
ir
uždaviniais,
pateikiama
referencija
į
uždavinį, prie kurio
įgyvendinimo
prisidės vykdoma
veikla,
numeris.
Viena priemonė gali
prisidėti prie kelių
skirtingų uždavinių
įgyvendinimo.

Metinį veiklos planą rekomenduojama tvirtinti kartu su veiklos ir finansinėmis ataskaitomis, patvirtinus
– paskelbti organizacijos interneto svetainėje, bent kartą metuose – peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti.
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1 priedas. Infografikas apie bendruosius atsiskaitymo principus

2 priedas. Infografikas apie tai, kokia informacija turi būti pateikta ataskaitose
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