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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2022 Balandžio 08 d. 

 

BENDROJI DALIS 

 

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ (toliau vadinama Asociacija) yra ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, pelno nesiekianti visuomeninė organizacija. 

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ įkurta steigiamojo susirinkimo protokolu 1993-09-16. 

Įstatai įregistruoti 1993-09-16, perregistruoti 1996-06-22, 2005-06-28 ir 2011-10-11. Pagal 

asociacijos įstatus, asociacijos pajamas sudaro lėšos, gaunamos iš asociacijos narių mokesčio, lėšos 

gaunamos iš Valstybės, savivaldybių biudžetų bei kitos veiklos, kurios nedraudžia Lietuvos 

Respublikos įstatymai, reglamentuojantys pelno nesiekiančių organizacijų veiklą. 

Asociacijos registracijos adresas Žolyno g. 3, LT-10208 Vilnius, adresas 

korespondencijai Kamajų g. 3A, 44136, Kaunas.  

Asociacija turi Vilnaius ir Marijampolės skyrius. 

Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas. 

Asociacijos pagrindiniai tikslai: 

propaguoti organų donorystę; 

skleisti informaciją apie asociacijos veiklą; 

 

atstovauti ir ginti savo narių interesus; 

 

burti tos pačios nelaimės ištiktus žmones, psichologinė pagalba pacientams ir jų artimiesiems; 

vykdyti švietėjišką veiklą. 

Asociacijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

2020 m gruodžio 31 d. asociacijoje dirbo 7 darbuotojai. 

2021 m. gruodžio 31 d. asociacijoje dirbo 7 darbuotojai. 

Apskaitos valiuta yra eurai ir duomenys finansinėse ataskaitose pateikiami eurais. Ataskaitinio 

laikotarpio buhalterinę apskaitą vykdo pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.  



Asociacijos dalyvavimas projektuose: 

NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO IR LEIDYBOS 2021 METAIS PROJEKTAS 

(NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO 

MINISTERIJOS) 

49 205,00 Eur.  

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR 

BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO PROJEKTAS 

(SADM, finansavimas 25 548 Eur) 

 

VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO 

PROJEKTAS (SAM) vykdomas iki 2021-11-27, 42 992 Eur 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, 6 000 Eur 

„LTEAM START UP GOES GREEN“, 2 200 Eur, 

iki 2021-12-31. 

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS 

BENDRUOMENĖJE PROJEKTAI: 

• VILNIAUS SAVIVALDYBĖJE (SADM IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ) 

10 362 Eur 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE (SADM IR MARIJAMPOLĖS MIESTO 

SAVIVALDYBĖ), 

14 040 Eur 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROJEKTAS, 

10 000 Eur 

MARIJAMPOLĖS SVEIKATOS INTEGRACIJOS PROJEKTAS (MARIJAMPOLĖS MIESTO 

SAVIVALDYBĖ), 

900 Eur 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS 

APSAUGOS IR DARBO 

MINISTERIJOS 10 000 EUR SUBSIDIJA PAGALBOS NEVYRIAUSYBINĖMS 

ORGANIZACIJOMS, 

TEIKIANČIOMS SOCIALINES PASLAUGAS COVID-19 PANDEMIJOS METU. 

Informacija apie apskaitos politiką, taikytą sudarant finansines ataskaitas 

 

Asociacija apskaitą tvarko ir rengia finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujantis LR 

finansų ministro 2004 11 22 įsakymą 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“. 

Aktuali galiojanti redakcija patvirtinta 2018 12 18. Asociacijos apskaita tvarkoma ir finansinės 

ataskaitos sudaromos vadovaujantis tik Taisyklių nuostatomis, todėl apskaitos politika neaprašoma 



atskirai, žemiau nurodomi taikyti Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai, 

atsargų įkainojimo būdai, bei piniginio turto ir valoiutinių operacijų apskaita. 

Apskaitos politikos taikymas. Ilgalaikis turtas. 

Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, į kurią 

įskaitomas Asociacijos neatskaitomas (negrąžinamas) pridėtinės vertės mokestis, o ataskaitose 

rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie 

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio 

materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą. 

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo 

metodą. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas 

eksploatuoti. 

Ilagalikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio minimali vertė 500,00 Eurai.  2021-12-31 

d. asociacija ilgalaikis materialus turtas; biuro ir kompiuterinė technika -jam nustatytas nusidėvėjimo 

normatyvas 3 metai. 

 

1.2 Apskaitos politikos taikymas. Atsargos ir jų įkainojimo būdai. 

 

Atsargomis laikomas Asociacijos trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas veiklai 

vykdyti per vienerius metus. Asociacijoje atsargomis laikomas šis trumpalaikis turtas: prekės, skirtos 

pardavimui, atsargos biurui, prekės veikloms. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos 

įsigijimosavikaina. Apsakičiuodama sunaudotų atsargų savikainą asociacija taiko FIFO būdą. Šių 

atsargų sunaudojimas Asociacijos apskaitoje registruojamas, taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. 

 

1.3 Apskaitos politikos taikymas. Piniginis turtas. 

 

Piniginiam turtui priskiriami visi Asociacijos kasoje ir banke turimi pinigai ir pinigų 

ekvivalentai.valiutinėmis operacijosmis laikomos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurių 

vykdymas susijęs su užsienio valiuta. Valiutinė operacija registruojama apskaitoje eurais pagal ūkinės 

operacijos atlikimo dienos valiutos kursą. Rengiant finansines ataskaitas, valiutiniai straipsniai 

balanse įvertinami pagal balanso sudarymo dienos valiutos kursą. Skirtumai susidarę valiutiniuose 

straipsniuose dėl valiutos kurso pasikeitimo ir atsiradę atliekant valiutines operacijas arba 

perkainojimo balanso sudarymo dienos valiutos kursu anksčiau įregistruotus valiutinius straipsnius, 

pripažįstami to ataskaitinio laikotarpio, kurį jie susidarė, pajamomis arba sąnaudomis. 

 

 

 

 



 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

 

1. Gauta parama 

 

Finansinė parama 

Ataskaitiniais metais Asociacija iš Valstybės biudžeto lėšų gavo finansinę paramą skirtą COVID-

19 pandemijos padariniams šalinti bei finansinę paramą nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms ir 

finansinę paramą nuo gyventojų pajamų mokesčio pervedamos procentinės dalies. 

Pavadinimas Likutis  

2020-12-31 

Gauta parama Panaudota 

parama 

Likutis  

2021-12-31 

Lietuvos Respublikos juridiniai 

asmenys 

    

Gyventojai, skyrę gyventojų 

pajamų mokesčio dalį 

5412,01 7053,51  12465,52 

Iš Viso: 5412,01 7053,51  12465,52 

 

Informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikiama prie aiškinamojo rašto 

pridedamame 4 priede „per ataskaitinį laikotarpį gauta parama“. 

Informacija apie gautos finansinės paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, pateikiama 

prie aiškinamojo rašto pridedame 5 priede „Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos panaudojimą, 

per ataskaitinį laikotarpį“. 

 

2. Kitas, nei gauta parama, finansavimas. 

Tikslinis finansavimas (projektų veikla) 

Projekto finansuotojas Likutis 

2020-12-31 

Gautas 

finansavim

as 

Panaudotas 

finansavimas 

Grąžintos 

finansavimo 

sumos 

Likutis 

2021-12-31 

LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 
 49205,00 49205,00   

Marijampolės miesto 

savivaldybės socialinių paslaugų 

rėmimas 

 14040,00 14040,00   

Vilniaus miesto savivaldybės 

socialinių paslaugų rėmimas 
 10362,00 10362,00   

Marijampolės miesto 

savivaldybės Integracijos 

projektas 

 900,00 900,00   

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos NVO 
 35548,00 35548,00   

Sveikatos apsaugos ministerijos 

VSSF 

17199,75 25 792,25 42992,00   



Vilniaus miesto savivaldybės 

sveikatos projektas (papildomas 

rėmimas) 

 16000,00 16000,00   

„LTEAM START UP GOES 

GREEN“, 

 2200,00 2200,00   

Iš viso: 17199,75 154047,25 171247,00   

 

 

3. Veiklos sąnaudos:   

 

 

 

Rodikliai 

2021-12-

31 

2020-12-

31 

Veiklos sąnaudos 69122 49991 

Darbuotojų išlaikymo sąnaudos 97969 83759 

Patalpų išlaikymo sąnaudos 
  

Ryšių sąnaudos 451 348 

Kitos veiklos sąnaudos 
  

Kitos sąnaudos 0 
 

Neigiama valiutų kursų pasikeitimo 

įtaka 
  

Baudų, delspinigių sąnaudos 
  

Iš viso: 167542,00 134098,00 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Eilės 

Nr. Eur Valandos

1.
Lietuvos Respublikos 

juridiniai asmenys

1.1. VŠĮ Laisvės TV 268,4

1.2. ......

2. 
Užsienio valstybių juridiniai 

asmenys

2.1. ......

2.2. ......

3.
Fiziniai asmenys* ir 

anonimai
X 100,00

4. 
Gyventojai, skyrę gyventojų 

pajamų mokesčio dalį
X 7053,51 X X X X

5. Iš viso X           7153,51                   268 

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPTĮ GAUTA PARAMA

(eurais)

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

9

Pavadinimas

Kodas, 

buveinė 

(adresas)

Pinigais
Turtu, išskyrus 

pinigus
Paslaugomis Turto panauda

** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje.

Savanorių darbu**

1 2 3 4 5 6 7 8

 

    (eurais)

Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) Pinigais Turtu, išskyrus pinigus Paslaugomis** Turto panauda***

1 2 3 4 5 6 7

1. Juridiniai asmenys

1.1.

1.2.

2. Fiziniai asmenys* X

3. Iš viso X

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Nurodoma suteiktų paslaugų savikaina.

*** Rodoma, kai subjektas perduoda kitiems asmenims naudoti turtą pagal panaudos sutartį, neatsižvelgdamas į tai, kokiomis teisėms jis pats valdo šį turtą 

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį suteiktą labdarą ir paramą pateikimo forma)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA

Eilės 

Nr.

Suteiktos labdaros, paramos gavėjas Suteiktos labdaros, paramos dalykas

(eurais)

Eilės 

Nr.

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 6 7

1. Valstybės biudžetas 17199,75 134947,25 152147 0

2. Savivaldybių biudžetai 16900 16900

3. Kiti šaltiniai 

4. Iš viso               151851                    169047 

(Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ



                                                      Irma Juodienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


