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TEATRŲ VAIKAMS IR JAUNIMUI ASOCIACIJA ASITEŽAS 

 

2017 m. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

BENDROJI DALIS 

 

Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija (toliau – Asociacija)  įregistruota  2001 metų 

vasario 01 dieną, įmonės kodas 125506661. Įmonės būstinės adresas Arklių g. 5, Vilnius . 

Įmonė yra registruota Registrų centre.  

Pagrindinis asociacijos tikslas – vaikų ir jaunimo auklėjimas, švietimas ir vystymas 

meno priemonėmis, siekiant išlaikyti aukštą profesinį lygį; įvairių idėjų ir kultūrinių tradicijų 

keitimosi tarp įvairių teatrų, įvairių šalių atstovų, skatinimas, tarptautinio bendradarbiavimo 

teatrinio meno srityje rėmimas ir vystymas, vaikų ir jaunimo teatro propagavimas pasaulyje.  

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai,: finansinių metų pradžia sausio 1d., pabaiga- 

gruodžio 31d. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje asociacijoje dirbo 2 darbuotojai.  

Asociacijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma 

vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, 

periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir 

turinio svarbos. 

Buhalterinė apskaita įmonėje vedama vadovaujantis  LR finansų ministro 2004 m. 

lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „ Dėl pelno nesiekiančių ribotos atsakomybės juridinių 

asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių 

patvirtinimo „ ( Žin. 2004, Nr. 171- 6342 ), ir verslo apskaitos standartus. Įmonė savo veikloje 

vadovaujasi LR Asociacijų įstatymu / 2004 01 22 d. Nr, IX -1969. 

Įmonė yra ne PVM mokėtoja todėl visas su PVM susijusias išlaidas priskiria   prekių 

vertei.  
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ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

 Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei 

vienerius metus, pagrįstai tikimasi iš jo ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kai 

Asociacija įsigyja teisę šį turtą valdyti, naudoti bei juo disponuoti ir jo įsigijimo savikaina 

didesnė nei 145.00 euro.  

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo ) 

savikaina. Turto įsigijimo savikaina apskaičiuojama prie mokėtinos ar sumokėtos pinigų 

sumos pridedant tiesiogines su įsigijimu susijusias išlaidas, taip pat negrąžinamus mokesčius. Į 

ilgalaikio materialiojo turto vertę,  neįskaitomas pridėtinės vertės mokestis. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu pradėjus šį 

turtą naudoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos 

dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo bei tada, kai visa naudojamo turto 

vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į paslaugų savikainą ar į veiklos sąnaudas. 

Likvidacinė turto vertė nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią tikimasi gauti už turtą 

pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui, bet ne mažesnė kaip 1 (vienas) euras. 

Asociacija taiko šiuos ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius: 

Kita įranga, kompiuterinė technika, ryšio priemonės   - 3 metai. 

Kitas materialus turtas    - 4 metai. 

 

ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS 

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis 

materialios formos, kurio disponuojama ir kurį naudojant tikimasi gauti tiesioginės ir 

netiesioginės ekonominės naudos. 

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jeigu jis atitinka visus šiuos nematerialiojo turto 

pripažinimo požymius: asociacija tikisi ateityje gauti iš turto ekonominės naudos turto 

įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės. 

Asociacija gali tuo turtu naudotis ir jį kontroliuoti. 

Ilgalaikis nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse 

rodomas likutine verte. 



3 
 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu pradėjus šį turtą naudoti nuo kito 

mėnesio pirmos dienos, ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, 

pardavimo ar kitokio perleidimo bei tada, kai visa naudojamo turto vertė (atėmus likvidacinę 

vertę) perkeliama į paslaugų savikainą ar į veiklos sąnaudas.  

Nematerialiajam turtui taikoma 0 eurų vertė. 

 

TRUMPALAIKIS TURTAS 

Atsargos 

Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas sunaudoti per vienerius metus. Įsigytos atsargos 

apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.  

Atsargos įmonėje apskaitomos naudojant nuolat apskaitomų atsargų būdą, o jų likučiai 

įkainojami FIFO metodu, t.y. pirmiausia yra nurašoma anksčiau įsigytos atsargos. Įmonėje 

įsigytos ūkinės prekės, kanceliarinės išlaidos ar mažavertis turtas yra išdalinamas 

darbuotojams ir iš karto nurašomas į sąnaudas. 

 

GAUTINOS SUMOS  

Visi trečiųjų asmenų įsiskolinimai, nepriklausomai nuo įsiskolinimo pobūdžio ir 

šaltinio, padengtini ne vėliau kaip per vienerius metus, einančius po ataskaitinių metų. Šiame 

straipsn,je taip pat parodoma ilgalaikių skolų įmonei dalis, kuri turi būti padengta ne vėliau 

kaip per vienerius metus, einančius po ataskaitinių metų. Visos gautinos sumos balanse 

parodomos jų grynąja verte, t.y. atskaičius beviltiškų įsiskolinimų dalį. Per vienerius metus 

gautinas sumas sudaro pirkėjų įsiskolinimas, ir kitos gautinos sumos. 

 

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 

Pinigai kasoje, sąskaitose ir indėliai iki pareikalavimo bei trumpalaikės labai 

likvidžios investicijos, kurios gali būti lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms 

būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo rizika. 

 

KAPITALAS 

Kapitalui priskiriama steigėjų įnašai, rezervai ir veiklos rezultatas. 
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FINANSAVIMAS 

Gautinas tikslinis finansavimas, dotacijos ir nario mokesčiai apskaitoje registruojami 

tik tada, kai gaunama patikima informacija, kad šios lėšos bus gautos. 

Nario mokesčiai renkami ir naudojami įmonės visuotinio narių susirinkimo ir įstatuose 

nustatyta tvarka. 

 

ĮSIPAREIGOJIMAI 

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų 

atsiradimo dienos verte. 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

1. Ilgalaikis turtas. 

Ataskaitinias metais Asociacija neįsigijo ilgalaikio turto, o nusidevėjimo sąnaudas per metus  

sudarė 99,00 eurai.  

2. Trumpalaikis turtas. 

Trumpalaikį turtą sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai, gautinas nario mokestis. 

Pinigai banke – 5886,00 eurai. 

Gautinas nario mokestis – 970,00 eurai. 

 

3. Kapitalas.  

Metų pabaigoje kapitalo vertė 30 eurų.  

 

4. Finansavimas. 

Asociacijos finansavimą sudarė :  Nepanaudotas gautinas nario mokestis : 1390,00 euro. 
   Iš valstybės gautas ir nepanaudotas  finansavimas 
5459,00 eurai. 
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5. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. 

Skolos tiekėjams : 27,00 eurai. 

Skola atskaitingiems asmenims : 106,00 eurai. 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : 10,00 eurai. 

 

6. Pajamos: 

Nario mokestis    2580,00 eurai. 

Gauta parama     2000,00 eurai.  

 

 

 

 

 

Prezidentė     Violeta Podolskaitė 

 

Finansininkė     Gailutė Grušnienė  

 


