RJOS „APVALUS STALAS“
2018 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
BENDROJI DALIS
Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ yra skėtinė jaunimo organizacija,
šiuo metu vienijanti 7 jaunimo organizacijas Rokiškio rajone.
Tai jaunimo interesams atstovaujanti ir jaunimo politiką Rokiškio rajone formuojanti
organizacija, kurios veikla orientuota į 13- 30 metų jaunimą.
RJOS „Apvalus stalas“ siekia gerinti jaunimo organizacijų veiklos sąlygas, skatinti jaunimo
iniciatyvas, teikti pasiūlymus valstybinėms ir savivaldos institucijoms, sprendžiančioms jaunimo
problemas, bendradarbiauti informacijos keitimosi srityje, telkti jaunimo organizacijas bendroms
problemoms spręsti.
Asociacija vykdo jaunimo organizacijų lyderių mokymus įvairiomis temomis, atstovauja jų
interesams santykiuose su vietos valdžia, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, deleguoja jaunimo
atstovus į Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.
RJOS "Apvalus stalas" kaip organizacija partnerė dalyvauja užsienio jaunimo organizacijų
rengiamuose projektuose. Per įvairius projektus, kaip "Erasmus +" programą, "Europa piliečiams",
Nordbuk, EEĮ dotaciją ir kt., mes organizavome ir dalyvavome daugelyje tarptautinių jaunimo mainų,
mokymo kursų, konferencijų ir kitų renginių, kurie prisidėjo prie organizacijos tikslų išgryninimo ir
pagerino mūsų organizacijos savanorių gebėjimus. Nuo 2012 m. Rokiškio jaunimo organizacijų
sąjunga "Apvalus stalas" yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ( LiJOT ) narė.

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 150 eur.
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.
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.
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Likvidacinė turto vertė nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią tikimasi gauti už turtą
pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui, bet ne mažesnė kaip 1 (vienas) euras. 2018 m. pabaigai
ilgalaikio turto buvo už 7.807 eur.

TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas sunaudoti pajamoms per vienerius metus. Įsigytos
atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansinę atskaitomybę atsargos
parodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, ta, kuri iš jų
mažesnė. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už tas atsargas sumokėta (mokėtina) suma.
2018 m. pabaigai atsargų ir išankstinių mokėjimų asociacija neturėjo.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Piniginiam turtui priskiriami visi įmonės banke ir kasoje turimi pinigai. Asociacijos
apskaitoje piniginis turtas registruojamas eurais. Pinigų banko sąskaitoje ir kasoje metų pabaigoje
buvo 6.188 eur.
NUOSAVAS KAPITALAS
Balanse nuosavas kapitalas rodomas pagal jo rūšis. Asociacijos nuosavą kapitalą sudaro
ataskaitinių metų ir sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas.

FINANSAVIMAS
Gautinas tikslinis finansavimas, dotacijos ir nario mokesčiai apskaitoje registruojami tik
tada, kai gaunami.
Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai
įsigytas iš finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. 2018
metų pabaigai nepanaudota dotacijų dalis sudaro 7.804 eur.
Tikslinis finansavimas gaunamas įvairioms programoms vykdyti. 2018 metų pabaigai liko
nepanaudota 11.363 eur. Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams,
buvo gauta 63 eur. paramos.

RJOS „Apvalus stalas“ 2018 metų finansinė atskaitomybė

2

PAJAMOS IR SĄNAUDOS
Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos
uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos
padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis bei trečiųjų asmenų vardu
surinktos sumos. Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už paslaugas ar prekes, apskaitoje rodomi kaip
asociacijos įsipareigojimai pirkėjams. Pajamos įvertinamos tikrąja kaina, atsižvelgiant į suteiktas ir
numatomas nuolaidas.
Patiriant sąnaudas ir uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir
finansinėje atskaitomybėje parodomos taikant kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus,
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ar ankstesnių
laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos,
nesusijusios su per ataskaitinį laikotarpį uždirbtomis pajamomis, bet skirtos būsimųjų laikotarpių
pajamoms uždirbti, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje pateikiamos kaip turtas.
Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį turėtų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų
uždirbimu ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, jos pripažįstamos įstaigos sąnaudomis tą
laikotarpį, kurį buvo patirtos.
Veiklos sąnaudoms priskiriamos pardavimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos),
mokesčių, transporto, ryšių ir kitos veiklos sąnaudos. Prie veiklos sąnaudų priskiriami ir praėjusių
ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo rezultatai.
ĮSIPAREIGOJIMAI
Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų
atsiradimo dienos verte.
Pinigai, gauti už iš anksto apmokėtas paslaugas (prekes), apskaitoje rodomi kaip
įsipareigojimai pirkėjams.
Įsipareigojimai 2018 metų pabaigai sudarė 924 eur.
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