LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGA
2019 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-05-25

BENDROJI DALIS
Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau - Sąjunga), įm. kodas 191972732. Ši Sąjunga yra savanoriška, pelno
nesiekianti, pagrindinė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas
vienijanti organizacija. Sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį,
organizacinį bei teisinį savarankiškumą. Sąjunga įregistruota 1999-05-18.
Lietuvos moksleivių sąjunga siekia savo veiklos metu kuo efektyviau atstovauti visiems Lietuvos mokiniams
bei ginti jų interesus. Kai kurie organizacijos tikslai, kurių siekiama veiklos metu, nesikeičia jau ilgą laiką, o
kiti suformuluojami atsižvelgiant į naujus moksleivių poreikius bei problemas. Vykdydama savo veiklą
Lietuvos moksleivių sąjunga:








Skatina mokinių iniciatyvą, tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą;
Atstovauja mokiniams formuodama įtaką jaunimo ir švietimo politikoje bei bendraudama su
valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
Vienija Lietuvos mokinius bendroms problemoms spręsti;
Renka, analizuoja ir propaguoja mokinių savivaldų veiklos gaires Lietuvoje ir užsienyje;
Skatina konstruktyvią mokinių savivaldų veiklą, naudingų valstybei ir visuomenei;
Plėtoja tarptautinius Lietuvos ir užsienio mokinių ryšius;
Organizuoja susirinkimus, diskusijas bei konferencijas moksleiviams aktualiomis temomis.
Sąjungos prezidentė – Sara Aškinytė. Buveinės adresas yra Konstitucijos pr. 25, Vilniuje.

APSKAITOS POLITIKA
Sąjungos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Sąjungos apskaita tvarkoma ir
finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu,
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, pagal 2019 m. gruodžio mėn. 18 d. LR
finansų ministro įsakymą Nr. 1K-443 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ bei kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą.
Sąjungos atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansines
ataskaitas balanse jos rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomas
sumokėtas Pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM), nes sąjunga šio mokesčio nesusigrąžina. Sąjunga nėra
PVM mokėtoja. Apskaičiuojant sunaudotų paslaugų teikimui ar parduotų atsargų savikainą, Sąjunga taiko
FIFO būdą. Sąjungoje yra taikomas periodiškai apskaitomų atsargų būdas, nes atsargų sunaudojimas
buhalterinės apskaitos sąskaitose registruojamas tik ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus atsargų
inventorizaciją.
Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje arba kitame
perdavimo dokumente nurodyta jų vertė. Jeigu atsargų vertė dokumente nenurodyta, gautų atsargų
įsigijimo savikainą nustato Sąjunga, atsižvelgdama į šių atsargų tikrąją vertę, jei tikrąją vertę įmanoma
patikimai nustatyti. Atsargų tikrąją vertę Sąjunga nustato atsižvelgdama į rinkos kainą, kai rinkoje
prekiaujama tokiu pačiu ar panašiu turtu, žiniasklaidoje ar kitose informavimo priemonėse skelbiamą tokio

paties ar panašaus turto vertę ar kitą gaunamą tinkamą informaciją. Tuo atveju, kai tikrosios vertės
neįmanoma patikimai nustatyti, neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikaina lygi vienam eurui.
Valiutinės operacijos Sąjungos apskaitoje registruojamos eurais pagal ūkinės operacijos atlikimo
dienos valiutos kursą. Komandiruotės išlaidos užsienio valiuta įvertinamos išvykimo į komandiruotę dienos
valiutos kursu. Rengiant Sąjungos finansines ataskaitas, valiutiniai straipsniai balanse įvertinami pagal
balanso sudarymo dienos valiutos kursą.
Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik Sąjungos ekonominės
naudos pasidėjimas. Apskaitoje pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, nepriklausomai kada
gauti pinigai. Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už prekes ar paslaugas, Sąjungos apskaitoje rodomi kaip
Sąjungos įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik pardavus prekes ar
suteikus paslaugas.
Sąjungos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo
pajamomis.
Baudos ir delspinigiai už mokėjimo termino nesilaikymą apskaitoje pripažįstami tuo metu, kai jie
sumokami.
Į kitas pajamas įskaitomas ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo pelnas, ataskaitiniam laikotarpiui
tenkančios gauti palūkanos už kredito Sąjungoje laikomus pinigus, valiutos kurso teigiama įtaka, baudos,
delspinigiai, susiję su pirkėjų ir kitomis skolomis, kitos kituose veiklos rezultatų ataskaitos straipsniuose
nepripažintos pajamos.
Sąnaudos Sąjungoje pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais, registruojamos
apskaitoje ir pateikiamos finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos
pajamos.
Sąnaudos Sąjungos pripažįstamos jei Sąjungos išlaidų dalis yra susijusi su parduotų prekių įsigijimu
bei pagaminimu arba paslaugų teikimu. Sąjungos sąnaudos susijusios su Sąjungos turto arba kitų juridinių
asmenų jam teikiamų paslaugų naudojimu arba Sąjungos įsipareigojimų kitiems juridiniams asmenims
didėjimu, kai šie įsipareigojimai yra patikimai įvertinti. Jeigu Sąjungos pajamos, susijusios su tam tikrų
išteklių naudojimu, bus uždirbamos per keletą būsimųjų ataskaitinių laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų
ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, apskaitoje naudojami netiesiogiai sąnaudų pripažinimo ir įtraukimo į
apskaitą būdai. Tai taikoma ilgalaikio turto nusidėvėjimui ir amortizacijai. Sąjungos per ataskaitinį laikotarpį
padarytos išlaidos pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su
konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų
bus galima gauti pajamų.
Sąnaudos, susijusios su atskirų projektų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos
patirtos. Sąjunga su atskirų programų įgyvendinimu susijusias sąnaudas apskaito taip, kad būtų galima gauti
informaciją apie įgyvendintų projektų sąnaudas. Informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pagal
atskiras programas pateikiama aiškinamojo rašto pastabų dalyje.
Finansavimo apskaita. Sąjungos finansavimo būdai:

Dotacijos;

Tiksliniai įnašai;

Tikslinis finansavimas;

Kitas finansavimas;

Gauta parama, labdara;

Kiti būdai.
Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, Europos sąjungos, Lietuvos ir
užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams
įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis.

Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo straipsnis: didėja dotacija,
mažėja tikslinis finansavimas.
Kitas finansavimas, tai toks finansavimas kai davėjas nenurodo jo konkretaus panaudojimo tikslo.
Jeigu davėjas nenurodo paramos panaudojimo tikslo, Sąjunga tokį finansavimą panaudoja savo nuožiūra.
Finansavimas, gautas nurodžius arba nenurodžius jo tikslo, pripažįstamas panaudotu tiek, kiek patirtų
sąnaudų pripažinta kompensuotomis.
Sąjungos ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos Sąjunga turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri metai
laikotarpį nuo balanso sudarymo datos.
Sąjungos trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos Sąjunga turės įvykdyti per vienerius metus nuo
balanso sudarymo datos. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima Sąjungos įsiskolinimus bei įsipareigojimus
tiekėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams
asmenims. Trumpalaikiams įsipareigojimams taip pat priskiriama ilgalaikių įsiskolinimų ir įsipareigojimų
dalis, kuri turės būti apmokėta (įvykdyta) per vienerius metus.
AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Aiškinamojo rašto pastabų dalyje pateikiamos tik reikšmingos finansinių ataskaitų straipsnius paaiškinanti
informacija.
1. Lietuvos moksleivių sąjunga ilgalaikio turto ir ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Prievolių įvykdymo
užtikrinimui Sąjunga turto nėra įkeitusi.
2. Atsargų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.
3. Per vienerius metus gautinas sumas sudarė iš atskaitingų asmenų gautinos sumos.
4. Pinigai. Sąjungos pinigus sudaro banko sąskaitose esančios piniginės lėšos.
5. Gauto ir panaudoto finansavimo detalizacija pagal Balanso ataskaitos D dalį „Finansavimas“
Finansavimas
Likutis 2018-12Gautas
Panaudotas
Likutis 2019-1231
finansavimas per
finansavimas per
31
2019 metus
2019 metus
Tikslinis
0
34741
10176
24565
finansavimas
Parama
0
10893
10893
0
Iš viso:
0
45634
21069
24565
6. Metų pabaigoje įmonė turėjo 376 EUR įsiskolinimų tiekėjams ir 116 EUR su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai.
7. Rengiant 2019 m. finansinę atskaitomybę atliktas praėjusių laikotarpių klaidų taisymas dėl
pagrindžiančių dokumentų trūkumo. Sumažinta iš atskaitingų asmenų gautina suma 21322 EUR ir
kitos mokėtinos sumos – 52711 EUR.

(įmonės vadovo pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(Vardas, Pavardė)

(vyriausiojo buhalterio
(buhalterio) arba galinčio tvarkyti
apskaitą kito asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(Vardas, Pavardė)

Lietuvos moksleivių sąjunga
(ūkio subjekto pavadinimas)

įm.k. 19197232; Konstitucijos pr. 25, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS
2020 m. gegužės mėn. 25 d. Nr. 1
(data)

Pastabų
Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.
II.
III.
2.

NEMATERIALUSIS TURTAS
MATERIALUSIS TURTAS
FINANSINIS TURTAS
KITAS ILGALAIKIS TURTAS

B.

1.

Ataskaitinis
laikotarpis

-

-

-

-

25057

TRUMPALAIKIS TURTAS

(Eurais)
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

I.

30333

-

II.
III.
IV.

ATSARGOS
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

2.
3.
4.

25057
-

C.

TURTAS, IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS

I.
II.
III.
IV.

DALININKŲ KAPITALAS
REZERVAI
NELIEČIAMAS KAPITALAS
SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS

D.

E.

FINANSAVIMO SUMOS
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

I.
II.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

-

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

_____________
(parašas)

___________________________

_____________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens

(parašas)

pareigų pavadinimas)

5.

6.

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

___________________________

8
25049

21264
9069

30333
(16311)
(16311)

24565
492

46644

492

46644

25057

30333

_____________________________
(vardas ir pavardė)

_____________________________
(vardas ir pavardė)

Lietuvos moksleivių sąjunga
(ūkio subjekto pavadinimas)

įm.k. 19197232, Konstitucijos per. 25, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS
2020 m. gegužės mėn. 25 Nr. 1
(data)

Eil.
Nr.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
III.
IV.
V.

Pastabų
Nr.

Straipsniai
PAJAMOS
PARDAVIMO PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
KITOS PAJAMOS
SĄNAUDOS
PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS
PARDAVIMO SĄNAUDOS
VEIKLOS SĄNAUDOS
KITOS SĄNAUDOS
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

_____________________________
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

pareigų pavadinimas)

48463
27394
21069
24631
56901
(32270)
23832
-

32422
12223
-

23832

12223

______________

__________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

___________________________
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens

Ataskaitinis
laikotarpis

(Eurais)
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
44645
26391
4365
13889
32422

________________________
(parašas)

(vardas ir pavardė)

