
Asociacija „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“ 

Aiškinamasis raštas 

2016 metų finansinė atskaitomybė 

 

BENDROJI INFORMACIJA 

 

Asociacija „Balsių bendruomenė“, Bubilo g. 8, Vilnius, el.paštas balsiai@gmail.com, tel. 

868737695, tinklapis www.balsiai.com, įregistruota 2002 m. gegužės mėn. 14d. pagal Lietuvos įmonių 

rejestro įstatymą Vilniaus miesto valdyboje. Rejestro Nr. VO2002-34, identifikavimo kodas  

125791751.  

 Asociacija Balsių bendruomenė (toliau–Bendruomenė) yra savarankiška visuomeninė Lietuvos 

organizacija, veikianti Vilniuje, vienijanti Balsių ir jos apylinkių gyventojus. 

Savo veikloje bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, kitais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, norminiais teisės aktais bei patvirtintais įstatais.  

Aukščiausias Bendruomenės organas yra visuotinis narių susirinkimas, valdymo organas-

Bendruomenės Taryba. Bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Revizorius. 

2016 m. gruodžio 31d. Bendruomenėje  dirbo 3 darbuotojai.  

Bendruomenės valdymo organai dviems metams buvo išrinkti 2015 m. sausio 26 d. 

visuotiniame narių susirinkime.  

 

 BENDRUOMENĖS TARYBA 

1. Rimantas Micka – pirmininkas el. pastas: balsiai@gmail.com   

2. Eitautas Bartuškevičius 

3. Vaidas Braziulis 

4. Roma Čepulevičiūtė 

5. Rytis Daukšys iki 2016 m. balandžio mėn. 5 d.,   nuo 2016 m. balandžio mėn. 6 

d. pakeitė Rimantas Ramanauskas 

6. Rasa Kavaliauskaitė iki 2016 m. balandžio mėn. 5 d.,   nuo 2016 m. balandžio 

mėn. 6 d. pakeitė Lina Blaževič ir Ana Jenkinienė. 

7. Julius Krupelis 

8. Linas Liktorius iki 2016 m. balandžio mėn. 5 d.,   nuo 2016 m. balandžio mėn. 6 

d., pakeitė Neringa Mačiulienė 

mailto:balsiai@gmail.com
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9. Adonė Markienė 

10. Dainius Vaičikonis iki 2016 m. balandžio mėn. 5 d.,   nuo 2016 m. balandžio 

mėn. 6 d. pakeitė  

11. Vytautas Zalieckas 

12. Egidijus Žukauskas iki 2016 m. balandžio mėn. 5 d.,  nuo 2016 m. balandžio 

mėn. 6 d. pakeitė Mindaugas Akelis 

  Apskaitą tvarko: Vyr. finansininkė Deimantė Mackevičienė 

   el.paštas: deimantemackeviciene@gmail.com, tel.869311885 

Revizorė 

Rita Augulienė 

Telefonas  +370 687 22830, el.paštas: ritaauguliene@gmail.com 

Adresas  Ragės g. 52 , Vilnius,  LT-08401 

 

APSKAITOS PRINCIPAI 

Bendruomenė finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis Lietuvos Respublikoje finansinę 

apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais. 

Finansinė atskaitomybė parengta remiantis prielaida, kad Bendruomenė artimiausioje ateityje 

galės tęsti savo veiklą. Finansiniai Benduomenės metai sutampa su kalendoriniais metais.  

Šioje finansinėje atskaitomybėje skaičiai pateikti eurais . 

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendruomenė vadovavosi rengiant 

šią finansinę atskaitomybę. 

 

 

A.I. Nematerialusis turtas 

 

Nematerialaus turto Bendruomenė  neturi. 

 

 

A.II. Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Bendruomenės ilgalaikio turto vertė 2016-12-31 d. 125 186 EUR. Turtą sudaro : 

- parko skulptūros, kurių bendra vertė  122 770,48 EUR,  

-2016 m. įsigytas ilgalaikis turtas, kurio vertė 2413,43 EUR,- multifunkcinė lenta 1980,01 

EUR, ir nešiojamas kompiuteris 433,42 EUR . 

- kito ilgalaikio turto likutinė vertė 2 EUR. 
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 Kitas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus 

sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus materialiojo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius. 

Bendruomenė taiko šiuos ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius: 

 

 Metai 

Transporto priemonės (naujos) 6 

Kompiuteriai, įranga 3-5 

Baldai 

Įrankiai 

6 

4-6 

Kitas ilgalaikis turtas 2-5 

 

Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir 

įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei 290 Eur. 

Remonto ir rekonstravimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 

kai jos patiriamos. 

Pelnas arba nuostoliai, perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, yra apskaičiuojami iš gautų 

pajamų atimant parduoto turto likutinę vertę bei visas su perleidimu susijusias sąnaudas. 

Perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas. 

Jeigu visiškai nudėvėtas  ilgalaikis materialus turtas ir toliau naudojamas ūkio subjekto 

veikloje, jo likutinė vertė, rodoma apskaitos registruose ir atskaitomybėje, negali būti mažesnė  

už 0,29 eur.  

 

 Per vienerius metus gautinos sumos 

 

Gautinos sumos parodomos grynąja verte, atėmus įvertintas neatgautinas sumas. 

 

 

Užsienio valiutos 

 

Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti eurais, taikant balanso datos valiutos kursą.  

Įsigijimo verte apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas eurais, taikant 

įsigijimo metu galiojusį valiutos kursą.  Turtas, kurio tikroji vertė nustatoma užsienio valiuta, 

balanse įvertinamas eurais, taikant tikrosios vertės nustatymo dienos valiutos kursą.  Sandoriai 

užsienio valiuta yra įvertinami eurais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie 



 4 

susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu yra 

pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis. 

 

Pardavimo pajamos 

 

Pardavimo pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Pajamomis laikomas 

tik ūkio subjekto  ekonominės naudos padidėjimas. 

Veiklos sąnaudos 

 

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos.  Per ataskaitinį laikotarpį padarytos 

išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai jos buvo 

patirtos.  Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. 

Finansavimo apskaita 

 

Ūkio subjekto finansavimo būdai gali būti dotacijos,tiksliniai įnašai, nario mokesčiai,.kiti 

būdai. 

Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš 

programai skirtų pinigų.  

Tiksliniams įnašams priskiriama  iš valstybės  arba savivaldybės  biudžetų, Europos  

Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama 

griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. 

Nario mokesčiai renkami ir naudojami ūkio subjekto visuotinio narių susirinkimo arba 

įstatuose nustatyta tvarka.   

  

GAUTAS FINANSAVIMAS 

 

2016 m. Gauta 20 346,06 Eur  (2015 m.-30825 Eur, 2014 m.-30493 Eur) Iš jų:  

 

1. Nario mokesčiai 3174,25 Eur (2015 m.-3790 Eur, 2014 m.-5065 Eur) 

2. Parama 14026,81 Eur (2015 m.-17467 Eur, 2014 m.- 13425 Eur) 

2.1. 2 procentai  iš VMI – 8728,61 Eur (2015 m.-9105 Eur 2014 m.-7459 Eur); 

2.2. Asmenybės ugdymo centras Motus -150 Eur; 

2.3. Sporto klubas Budora -792 eur; 

2.4  UAB Baltisches haus-3500 Eur; 

2.5. UAB Dangaus Pupos -583,20 Eur; 

2.6. UAB Edera -100 Eur; 
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2.7  Fizinių asmenų parama 173 Eur; 

 

3.Tikslinis finansavimas 531 Eur (2015 m.-7210 Eur, 2014 m.-9650 Eur)  Iš jų: 

3.1 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS -531 Eur,  

4. Pajamos  už ūkininkų turgelio  administravimą 2114 Eur, sąnaudos 1438,97 Eur. 2015 metų 

pajamos 2358 Eur, sąnaudos 1823 Eur. 2014 metų pajamos 3510 Eur, sąnaudos 2738 Eur. 

5. Kitos pajamos. Pajamos už reklamą iš UAB Schuco Lietuva -500 Eur 

 

SĄNAUDOS    

 2016 m. Bendruomenės sąnaudos sudarė 21996,15 Eur Iš jų: 

                 1. Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos 9734,96 Eur   

 (atskaičius gautas lėšas pagal subsidijavimą).Bendruomenėje pagal darbo sutartis dirba 3 darbuotojai-

pirmininkas, administratorius, finansininkė. Pirmininkui ir administratoriui  nustatytas minimalus darbo 

užmokestis, finansininkui 75 Eur (bruto) darbo užmokestis. Administratoriaus darbo vieta 

subsidijuojama darbo biržos.  Per 2016 m. priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė 9744,25 Eur, 

išmokėtas – 8175,58 Eur. Sodros mokesčiai sudarė 3962,17 Eur, gyventojų pajamų mokestis-616,94 

Eur. Gauta subsidijos dalis už administratoriaus darbo vietą sudarė 3039,15 Eur.                 

 2. Bendruomenės švenčių sąnaudos 5654,75 Eur; 

 3. Bendrosios administracinės sąnaudos 466,41 Eur; 

 4. Remonto ir eksploatacinės sąnaudos 42,35 Eur; 

 5. Nuomos sąnaudos 1737 Eur; 

        6. Kanceliarinės, ūkinės sąnaudos 666,99 Eur; 

 7. Telekomunikacinės  sąnaudos 443,57 Eur; 

 8. Banko mokesčiai 94,33 Eur; 

                 9. Komunaliniai mokesčiai 480,01 Eur; 

                 10. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 1206,46 Eur; 

                 11. Aplinkos taršos mokestis 1 Eur; 

                 12. Nario mokestis 20 Eur; 

                 13. Siuntų pašto išlaidos 9,35 Eur; 

                 14. Balsių turgelio sąnaudos 1438,97 Eur. 

 

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 

 

 1.Sąskaitų bankuose  likutis 10109,34 Eur.    

 

BENDRAS VEIKLOS REZULTATAS 1650,09 EUR NUOSTOLIS 

 

 

 

PIRMININKAS                                                                                               RIMANTAS MICKA 


