Viešoji įstaiga „Tobulėkime kartu”
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio
2022 m. balandžio mėn. 29 d. Nr. TK-022
Bendroji dalis
1. Viešoji įstaiga „Tobulėkime kartu” (įstaigos kodas 303176679)
įregistruota 2013 m. spalio 29 d. Vilniuje, adresu Jonažolių g. 8-15.
Viešoji įstaiga „Tobulėkime kartu” neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.
Viešoji įstaiga „Tobulėkime kartu” neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.
Viešoji įstaiga „Tobulėkime kartu” turi tiek savo nekilnojamąjį turtą, tiek turtą pagal panaudos sutartį, kurį
naudoja šios įstaigos įstatuose numatytai veiklai.
2. Veiklos tikslai – remti ir padėti įgyvendinti prasmingas iniciatyvas, dalyvauti socialiniuose projektuose,
organizuojamuose renginiuose, mokyti ir edukuoti.
Įstaigos tikslai išvardinti veiklos ataskaitoje.
Įstaiga dalyvauja tokiuose projektuose 2021-2022:
1. Projekto tikslas - įgyvendinant Vilniaus miesto vietos plėtros strategijas, padidinti ekonomiškai
neaktyvių asmenų socialinę integraciją ir pagerinti bendruomenės narių ekonominę padėtį.
2. Projekto tikslas – sukurti nevyriausybinio sektoriaus aktyvumo, efektyvaus ir atsakingo verslumo bei
valstybės paramos sinergiją, kuri padėtų kompleksiškai spręsti socialines ir aplinkosaugos problemas,
įtraukiant bendruomenes ir skatinant.
3. Projekto metu ekonomiškai neaktyvūs, darbingi asmenys mokosi pagal modulinę programą „Draudimo
produktų pardavimas“, kuri yra viena iš sudėtinių Finansinių paslaugų teikėjo profesinio mokymo
programos dalių. Mokymus baigęs asmuo gauna pažymėjimą ir įgyja kompetenciją parduoti draudimo
produktus.
Daugiau apie visus vykdomus įstaigos projektus aprašyta veiklos ataskaitoje.
Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas, pagal kurį ji gauna paramą iš fizinių bei juridinių asmenų.
Viešoji įstaiga „Tobulėkime kartu” 2021 metų gruodžio 31 d. neturėjo samdomų darbuotojų.
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Apskaitos politika
Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymo, LR Viešųjų įstaigų
įstatymo ir kitų LR apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigos finansinės ataskaitos
parengtos vadovaujantis PELNO NESIEKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS
APSKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖMIS 2018 m.
gruodžio 18 d. Nr. 1K-443.
Įstaigos parengtų finansinių ataskaitų valiuta yra eurai.
Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Įstaigoje taikoma apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu
didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio
mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.
Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo padaryti nereikšmingi koregavimai sumoje 33 eur susijusieji su praėjusių
ataskaitinių laikotarpių finansinėmis ataskaitomis.
Viešosios įstaigos „Tobulėkime kartu” buhalterinė apskaita tvarkoma apskaitos paslaugas teikiančios
įmonės.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal finansavimo šaltinius bei projektus.
Įstaiga savo veikloje nenaudoja nematerialaus turto.
Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo
laiką. Likvidacinė vertė - vienas euras. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina,
sukaupto nusidėvėjimo, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą
pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.
Atsargos apskaitoje įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, sudarant finansines ataskaitas –
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų
mažesnė Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga
taiko konkrečių kainų įkainojimo būdą. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal periodiškai
apskaitomų atsargų būdą
Dienos euro ir užsienio valiutos santykis taikomas ūkinėms operacijoms, kurių atlikimas ir buvimas ar
rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, perskaičiuoti, Lietuvos banko euro ir užsienio valiutos
santykiu.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų užsienio valiuta įstaiga neturi.
Finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į finansavimo sumas:
- iš Europos Sąjungos.
- iš valstybės biudžeto.
- iš kitų šaltinių.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis
tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Finansavimo sumos apima įstaigos gautus ir gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas
išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir
nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.
Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis išlaidoms kompensuoti, yra laikoma visos likusios finansavimo
sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
Įstaiga apskaitą tvarko pagal projektus.
Veiklos pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tada, kai jos suteikiamos, apskaitai taikomas
kaupimo principas. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kada gali patikimai
įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos.
Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis
susijusios sąnaudos.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais
atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų
uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos
pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba
mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių
finansinėse ataskaitose. Esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinėse ataskaitose.
Aiškinamojo rašto pastabos
1. Ilgalaikis materialusis turtas.
Viešosios įstaigos „Tobulėkime kartu” materialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje yra 1.675 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujo materialaus turto kompiuterinės įrangos už 1.363 eur ir įrenginių
materialaus turto grupėje už 312 eur.
Netinkamas naudoti nurašytas ilgalaikis materialaus turtas sumoje 301 eur.
Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota 317 Eur nusidėvėjimo suma, kuri įtraukta į veiklos sąnaudas.
2. Per vienerius metus gautinos sumos.
Bendras gautinų sumų likutis 2021 12 31 yra 33.192 eur.
Iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už 2022 metų prenumeratą, kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas
(draudimus, duomenų bazių ir kitus metinius mokesčius), viso – 118 eur.
Įstaiga 2021 12 31 turėjo gautinas sumas pagal vykdomus projektus 33.074 eur.
Iš projekto Naujininkai 05232 - 27.872 eur bei iš projekto Šnipiškės 0529 – 5.202 eur.
3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.
Viešosios įstaigos „Tobulėkime kartu” bankinėse sąskaitose laikotarpio pabaigoje pinigų likutis buvo
12.628 Eur.
4. Finansavimo sumos.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turi finansavimo sumų sumų likutį 42.438 Eur.. Įstaiga vykdė 2
projektus Naujininkai 05232 ir Šnipiškės 0529.
Šnipiškės 0529 projekto bendra suma 21.000 eur, iš jų finansuojama dalis 16.940 eur. Įvykdyta per 2021
metus 11.319 eur. Projektas planuojama užbaigti 2022 metų birželio mėnesį.
Naujininkai 05232 projekto bendra suma 43.738 eur, iš jų finansuojama dalis 39.674 eur. Šis projektas
vykdymo stadijoje, įvykdyta dalis per 2021 metus yra 2.437 eur.
5. Trumpalaikiai įsipareigojimai.
Bendra trumpalaikių įsipareigojimų suma yra 5.661 eur.
Iš jos skola pagal pateiktas sąskaitas 2.306 eur.
Sukauptos sąnaudos sudaro 2.808 eur – tai yra netiesioginių projekto išlaidų suma pagal projektą
Šnipiškės, realizuota bei apmokėta 2022 metais.
Ateinančių laikotarpių pajamos sudaro 419 eur, tai yra projekto Šnipiškės projekto finansavimo pajamos,
kurios bus panaudotos 2022 metais.
6. Nuosavas kapitalas.

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
4 priedas
(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPTĮ GAUTA PARAMA
(eurais)
Gautos paramos teikėjas
Eilės

Pavadinimas

Nr.
1
1.

2
Lietuvos Respublikos
juridiniai asmenys

1.1.

Juoda ant balto, MB

1.2.

......
Užsienio valstybių juridiniai
asmenys
......
......
Fiziniai asmenys* ir
anonimai
Gyventojai, skyrę gyventojų
pajamų mokesčio dalį

2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Gautos paramos dalykas

Kodas,
buveinė
(adresas)

Pinigais

3

4

305192600, Klevų
g. 9, Didvyrių k.,
LT-54125 Kauno r.

Turtu,
išskyrus
pinigus

Paslaugomis

5

6

7

Eur
8

X

X

X

Turto panauda

Savanorių darbu**

81

X
X

82

X

5.
Iš viso
X
82
81
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje.

Valandos
9

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
5 priedas
(Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį forma)
GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)
Eilės
Paramos dalykas
Nr.
1

2

Panaudota per ataskaitinį
laikotarpį
Likutis ataskaitinio Gauta per ataskaitinį
laikotarpio pradžioje
laikotarpį
3

4

Pergrupavimas*

Iš viso

5

6

Iš jų saviems Likutis ataskaitinio
tikslams
laikotarpio pabaigoje
7

1.

Pinigai

0

82

82

2.

Turtas, išskyrus pinigus

0

81

81

3.
4.

Parama, panaudota
neliečiamajam kapitalui
formuoti
Iš viso

X

X

-

X

163

8
0

X

X

163

* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus.

-

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
6 priedas
(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį suteiktą labdarą ir paramą pateikimo forma)
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA
(eurais)
Eilės
Nr.
1
1.

Suteiktos labdaros, paramos gavėjas

Suteiktos labdaros, paramos dalykas

Pavadinimas

Kodas, buveinė (adresas)

Pinigais

Turtu, išskyrus pinigus

Paslaugomis**

Turto panauda***

2

3

4

5

6

7

Juridiniai asmenys

1.1.
1.2.
2.
Fiziniai asmenys*
X
81
3.
Iš viso
X
81
* 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

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
7 priedas
(Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma)
TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)
Eilės
Nr.

Tikslinio finansavimo sumų
šaltinis

1

2

1.

Valstybės biudžetas

2.

Savivaldybių biudžetai

3.

Kiti šaltiniai

4.

Iš viso

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
3

Gauta per
ataskaitinį
laikotarpį

Panaudota per
Gautinų sumų
ataskaitinį laikotarpį pasikeitimas

4

5

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

6

7

4,590

540

4050

52,024

13635

38,389

56614

-

14175

-

42439

