
Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė, 304084109

Partizanų g. 5, Kaunas

(sudarymo data)

Eil. Nr.

A. ILGALAIKIS TURTAS 2                  2                    
I. NEMATERIALUSIS TURTAS
II. MATERIALUSIS TURTAS 2                       2                         
III. FINANSINIS TURTAS
1V. KITAS ILGALIKIS TURTAS
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 12960          18911            
I.
1I. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
1II. KITAS TRUMPALIKIS TURTAS
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 12960               18911                

12962          18913            
C. NUOSAVAS KAPITALAS -               -                
I. DALININKŲ KAPITALAS
II. REZERVAI
III. NELIEČIAMSIS KAPITALAS
IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS
D. FINANSAVIMO SUMOS 10716               17242                
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 2246            1671              
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 2246                 1671                  

           12962             18913 

 
   ___________________________ _____________     

                        ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(eurais)

TURTAS

TURTAS, IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Tvirtinimo žyma

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2022 03 15   Nr.2
PAGAL 2021 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

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

_____________________________

Pastabų 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

ATSARGOS

            pavadinimas)
valdymo organo nario pareigų



                                  ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 
(Tvirtinimo žyma)

            

Eil.    
Nr. Straipsniai Pastabų 

Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

I. PAJAMOS 21 867                            20 765                         
1. PARDAVIMO PAJAMOS
2. FINANSAVIMO PAJAMOS 21867 20765
3. KITOS PAJAMOS
II. SĄNAUDOS 21 867                            20 765                         

1.

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 
SAVIKAINA  IR KITOS PARDAVIMO 
SĄNAUDOS

2. VEIKLOS SĄNAUDOS 21867 20765
3. KITOS SĄNAUDOS

III.
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ -                                      -                                   

IV. PELNO MOKESTIS

V.
GRYNASIS VEIKLOS                                                
REZULTATAS -                                      -                                   

 (vardas, pavardė)

(Veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė, 304084109

Partizanų g. 5, Kaunas
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

          _____________________________           ______________             __________________
(subjekto įstatuose nurodyto                                                          

valdymo organo nario pareigų                                      
pavadinimas)

 (parašas) 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
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                                   (sudarymo data)

(eurais)



Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė 
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(visos sumos pateikiamos eurais, jeigu nenurodyta kitaip) 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

I. BENDROJI DALIS 

1. Įregistravimo data, vieta, teisinė forma 

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė  įregistruota 2015  m. rugpjūčio 21 d. Teisinė forma: 

asociacija (ne pelno siekianti organizacija). Veiklos laikotarpis neribojamas. 

Asociacija įregistruota Juridinių asmenų registro centre, įmonės kodas 304084109, buveinė: Partizanų g. 

5, Kaunas. 

 

2. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 

Metai VSD skaičius 
2021 5 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos  

Asociacijos  buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos, vadovaujantis:  

¾ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl 

pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, 

metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“ (TAR, 

2018- 12-21, Nr. 21107), kuris pradedamas taikyti nuo 2019 metų; 

¾ Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX -574 (Žin., 2001, Nr. 99-

3515);  

¾ Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu Nr. IX-1969 (Žin., 2004, Nr. 25-745);  

¾ kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, apibrėžiančiais apskaitos tvarkymą, finansinių 

ataskaitų sudarymą ir jų pateikimą;  

Tvarkant Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos apskaitą ir rengiant metinę finansinę atskaitomybę, 

vadovaujamasi šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, 

piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.  

Asociacijos apskaitoje ir ataskaitose duomenys pateikiami eurais.   
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2. Apskaitos politikos nuostatos, kuriomis vadovaujantis, parengtos finansinės ataskaitos 

2.1. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika 

             Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį asociacija valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti 

ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo 

(pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už įmonėje nustatytą minimalią tos 

grupės turto vertę.  

             Ilgalaikiu turtu laikomas turtas, kurio vertė yra didesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis materialus turtas 

įkainojamas įsigijimo savikaina, o balanse parodomas  - įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. 

               Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 

1 Eur. 

2.2. Atsargų įkainojimas 

 Atsargų įkainojimui taikomas FIFO (angl. first in, first out) būdas. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas 

registruojamas taikant periodinį atsargų apskaitos būdą, kai atsargų sunaudojimas (parduotų prekių savikaina) 

apskaitos sąskaitose registruojamas tik ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, atlikus metinę atsargų inventorizaciją.  

2.3. Finansavimo apskaitos politika  

Gautas ir nepanaudotas asociacijos veiklos finansavimui nario mokestis finansinėse ataskaitose yra 

parodytas balanse „Finansavimo sumos“ eilutėje.  Gautini nario mokesčiai apskaitoje ir finansinėse ataskaitose 

apskaitomi užbalansinėje sąskaitoje, remiantis atsargumo principu, siekiant finansinėje atskaitomybė atvaizduoti 

realią asociacijos situaciją. 

Nario mokesčiai renkami ir naudojami Kauno miesto žaliakalnio vietos veiklos grupės įstatuose nustatyta 

tvarka. Nario mokesčio panaudojimas yra parodomas „Finansavimo pajamose“.  

 

2.4. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai  

Pajamų pripažinimas  

Pajamos pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos yra 

uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas, 

todėl pajamomis nepripažįstamos nei trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, nei pridėtinės vertės mokestis.  
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Kitoms pajamoms priskiriama: įsipareigojimo mokestis, palūkanų pajamos, ilgalaikio turto nurašymo, 

perleidimo pelnas ir kitos, su tipine veikla nesusijusios, pajamos.  

Sąnaudų pripažinimas  

Sąnaudos apskaitoje yra pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais, tą ataskaitinį 

laikotarpį, kai yra uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į laiką, kada buvo išleisti pinigai. 

Išlaidos, kurios yra nesusijusios su pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį laikotarpį, bet skirtos pajamoms uždirbti 

būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir balanse parodomos kaip turtas. Turto dalis, skirta pajamoms 

uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, sąnaudomis pripažįstama, kai uždirbamos šios pajamos. Sudarant veiklos 

rezultatų ataskaitą, pardavimo savikainai yra priskiriamos tos sąnaudos, kurios tenka per ataskaitinį laikotarpį 

suteiktoms paslaugoms.  

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

1. Finansavimas 

 

Visas finansavimas yra gaunamas pinigais per banką. Asociacija nevykdo atsiskaitymų grynais pinigais. 

Finansavimo, kuris būtų gautas natūra ar kitokia forma nebuvo gauta. 

Finansavimo šaltinis Likutis 2020 m Gauta 2021 m Panaudota 2021 m. Nepanaudotas 

likutis 2021-12-31 

Valstybės biudžetas 13152 5403 14021 4534 

Kiti finansavimo 

šaltiniai 

4090 9938 7846 6182 

Iš viso: 17242 15341 21867 10716 

 

  

2. Veiklos tęstinumas 

Finansinių ataskaitų sudarymo dienai nėra žinoma informacija, dėl kurios galėtų kilti abejonės dėl 

asociacijos veiklos tęstinumo. 
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3. Parama ir labdara 

Asociacija 2021 metais paramos ir labdaros nesuteikė. Taip pat negavo paramos iš kitų fizinių ir juridinių 

asmenų.  

 

4. Kita informacija 

 

x Asociacija 2021 m. ilgalaikio materialaus turto neįsigijo. Ilgalaikį turtą sudaro: projektorius ir nešiojamas 

kompiuteris.  

x Ilgalaikio turto nusidėvėjimo nebuvo. 

x 2021 metų veiklos rezultatas – 0 eurų. 

x Turto, nuosavo kapitalo, finansavimo ir įsipareigojimų suma – 12 962 eurai. 

 

 

Pirmininkas                          ________________________________ 

 

 

 

 

Finansininkė                                                       _________________________________ 

 

 


