Patvirtintas
Visuotinio narių susirinkimo
2021 04 27 posėdžio protokolu
ASOCIACIJOS
VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLAS
2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 m. kovo 12 d.
I.BENDROJI DALIS
Asociacija Vietos veiklos grupių tinklas (toliau – Tinkas arba Asociacija) registruota juridinių
asmenų registre 2007 m. gruodžio 28 d., asociacijos kodas 301501654, registruota adresu
Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r. Tinklas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, turintis savarankišką balansą, apvalų antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias banko
sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.
Tinklas už savo prievoles atsako visu savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles.
Pagrindiniai Tinklo veiklos tikslai:
1.

Atstovauti ir ginti Tinklo narių interesus visose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos,

ES ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;
2.

Sudaryti sąlygas glaudesniam VVG bendradarbiavimui tarpusavyje ir su valstybės

valdymo institucijomis: ŽŪM, NMA, kad racionaliau būtų panaudojami ir vystomi VVG
potencialai, kaimo plėtra;
3.

Siekti užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą tarp Lietuvos VVG, ES bei tarptautinių

organizacijų ir institucijų;
4.

Dalyvauti Lietuvos ir ES teisės aktų, galinčių turėti įtakos tinklo narių veiklai, rengimo

procese. Teikti tokių teisės aktų projektus savo nariams, siekiant gauti jų pastabas ir
pasiūlymus. Apibendrinus Tinklo narių pastabas ir pasiūlymus, formuoti bendrą poziciją ir ją
teikti Lietuvos ir ES institucijoms ir organizacijoms;
5.

Kaupti visiems tinklo nariams reikalingą informaciją, ją apdoroti ir platinti tarp Tinklo

narių;
6.

Rengti

parodas,

konferencijas,

seminarus

programiniams,

dalykiniams

ir

organizaciniams klausimams aptarti;
7.

Apjungti finansinius išteklius ir investicijas, vykdant tinklo tikslines programas ir

projektus;
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8.

Ieškoti ekonominių, techninių ir tarptautinių ryšių bei koordinuoti Tinklo narių

veiksmus juos užmezgant ir įgyvendinat bendrus projektus;
9.

Konsultuoti tinklo narius bendradarbiaujant su užsienio organizacijomis, sprendžiant

techninius, technologinius, ekonominius ir kitus klausimus;
10. Analizuoti VVG veiklą įsisavinant paramos lėšas, teikti pasiūlymus administravimui
tobulinti;
11. Formuoti ir propaguoti palankią visuomeninę nuomonę apie Tinklą ir jos narius, gerinti
savo narių įvaizdį;
12. Rūpintis savo narių kvalifikacijos kėlimu.
Tinklo veiklos rūšis – kita, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99.00).
Tinklas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja
Tinklo įstatams ir veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.
Tinklo organai:
✓

Aukščiausias organas –tinklo visuotinis narių susirinkimas;

✓

Tinklo valdymo organas – valdyba;

✓

Tinklo pirmininkas.

2020 m. tinklo narių skaičius – 49 nariai. Nuo 2019 m. tinklo nario mokestis – 300 Eur.
Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
2020 metų metinis asociacijos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų
gruodžio 31 dienos apskaitos duomenis.
Asociacijoje 2020 m. vidutiniškai dirbo 2 darbuotojai.
Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Asociacijos buhalterinę apskaitą tvarko įmonės MB „Vildarta“,
įmonės kodas 304996071, registruota adresu Dariaus ir Girėno g. 33-3, Jurbarkas, įgaliota buhalterė
Vilma Vasiliauskienė.
II. APSKAITOS POLITIKA
Asociacijos Vietos veiklos grupių tinklo finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl finansų ministro
2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės
juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės
kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu 2004 m. sausio 22 d. Nr. IX-1969.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos
Atsargų apskaita
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Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nustatant atsargų
įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos,
atvežimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų
atvežimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažintos veiklos sąnaudomis tą patį laikotarpį,
kai buvo patirtos, jei sumos yra nereikšmingos.
Asociacija apskaičiuodama sunaudotų atsargų savikainą taiko FIFO būdą.

Nuosavo kapitalo apskaita
Nuosavo kapitalo sudėtį sudaro sukauptas veiklos rezultatas.
Sukauptas Tinklo veiklos rezultatas – perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai) – rodomas
finansinės būklės ataskaitoje. Jį sudaro ataskaitinių metų rezultato, parodyto ataskaitinio laikotarpio
veiklos rezultatų ataskaitoje, ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių veiklos rezultatų suma. Finansinės
būklės ataskaitos straipsnio „Sukauptas veiklos rezultatas“ suma gali būti tiesiogiai didinama arba
mažinama ir dėl rezervų panaikinimo arba sudarymo.
Finansavimo sumų ir finansavimo pajamų apskaita
Finansavimo sumų šaltiniai:
➢ Tikslinis finansavimas;
➢ Narių mokestis.
Tiksliniam finansavimui priskiriamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų arba iš kitų šaltinių
(Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir jų įsteigtų fondų ir kt.) gautos lėšos, skirtos programoms
įgyvendinti arba kitiems tikslams.
Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai
panaudojamos – padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti skirtos finansavimo sumos.
Finansavimo sumos, gautos už ilgalaikį turtą arba iš pinigais gautų finansavimo sumų įsigijus
ilgalaikį turtą, pripažįstamos panaudotomis per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio
materialiojo turto nusidėvėjimo (nematerialiojo turto amortizacijos) suma arba nurašomo nevisiškai
nudėvėto (amortizuoto), bet netinkamo naudoti turto likutine verte.
Jei padaromos sąnaudos, kurios pagal pasirašytą sutartį bus apmokamos iš tikslinio
finansavimo sumų, tačiau finansavimo sumos dar negautos, vertinama finansavimo sumų gavimo
tikimybė.
Jei sąnaudos padarytos einamąjį ataskaitinį laikotarpį, o finansavimo sumos šioms sąnaudoms
kompensuoti gautos kitą ataskaitinį laikotarpį ir gautinų finansavimo sumų pelno nesiekiantis
juridinis asmuo nebuvo užregistravęs, nes neturėjo patikimų dokumentų, kuriais patvirtinama, kad
jos bus gautos, gavus finansavimo sumas, jos iš karto panaudojamos ir pripažįstamos finansavimo
pajamomis.
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Įsipareigojimų apskaita
Įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Tinklas prisiima įsipareigojimą sumokėti
pinigus.

Įsipareigojimai

pagal

nepradėtus

vykdyti

sandorius nepripažįstami

finansiniais

įsipareigojimais.
Įsipareigojimai apima Tinklo skolas darbuotojams, prekių tiekėjams, rangovams, paslaugų
teikėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir kitiems juridiniams bei
fiziniams asmenims.
Sąnaudų apskaita
Vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje sąnaudos registruojamos, kai jos padaromos,
neatsižvelgiant į laiką, kada buvo išleisti pinigai.
Veiklos sąnaudos rodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudas, susijusias su Tinklo veikla.
Baudų, delspinigių ir kitų netesybų sąnaudos pripažįstamos, kai paaiškėja, kad juos reikės
sumokėti.
Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir apskaitos klaidų taisymas
Tinklui 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 keičiama, kai keičiasi Taisyklių ar pasirinktų taikyti apskaitos standartų
nuostatos arba siekiant teisingiau atskleisti Asociacijos finansinę būklę ir veiklos rezultatus.
Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.
Praėjusio ar kelių praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose padaryta apskaitos
klaida, dėl kurios taisymo ataskaitinių finansinių metų veiklos rezultatas reikšmingai pasikeistų,
laikoma esmine.
Visos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidų
taisymas apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose rodomas taip: 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; 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.
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III. PASTABOS
P01 - Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Metų pabaigoje nepanaudotas lėšų likutis 64752 Eur.

P02 - Finansavimo sumos
Tikslinio finansavimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Lentelė Nr. 1

Eurais

Tikslinio finansavimo
sumų šaltinis

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Gauta per
ataskaitinį
laikotarpį

Panaudota
per
ataskaitinį
laikotarpį

Gautinų
sumų
pasikeitimas

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

1

2

3

4

5

5

7

1.

Projektas: Kaimo plėtra
tvariam Tetritskaro
savivaldybės augimui

4148,35

9963,58

14028,08

83,85

9915,72

16012,06

15759,89

10167,89

Eil.
Nr.

Projektas ES
finansavimas:
2.

LKT1-Bendra vietos
veiklos grupių
iniciatyvų platforma
pažangiam kaimui kurti

3.

Projektas ES
finansavimas: LKT2LEADER GO

0,00

23596,76

12761,51

10835,25

4.

Projektas ES
finansavimas: LKT3LEADER-Noriu būti
matomas

0,00

20000,00

7072,49

12927,51

14064,07

69572,40

49621,97

34014,50

Viso:

Kitas finansavimas yra narių metinis mokestis:
Metų pradžioje gauto nario mokesčio likutis buvo 20 153 Eur, per 2020 m. nario mokesčio
gauta 15 400 Eur iš jų išleista 4 816 Eur. Likutis metų pabaigoje 35038 Eur. Nario mokestis
panaudotas interneto svetainės sukūrimui, jos palaikymui ir prisidėjimui prie įgyvendinamų projektų
veiklų iki 10 proc.
Per 2020 m. gauta iš Užimtumo tarnybos 1 214 Eur, pagal Užimtumo tarnybos subsidijavimo
programą įdarbinant darbuotoją, taip buvo kompensuota dalis administratorės darbo užmokesčio.
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P03 - Pajamos
Finansavimo pajamos pripažintos pagal panaudojimą ataskaitinio laikotarpio.
P04 - Sąnaudos
Kitų paslaugų pagrindinės sąnaudos yra už mokymų organizavimą, lektorių paslaugas,
darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas.

Pirmininkė

Kristina Švedaitė

Parengė:
Įgaliota buhalterė Vilma Vasiliauskienė, el. p: info@vildarta.lt , mob. tel. +370 693 86888
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