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2018 metų FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019

m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS
Lietuvos moterų lobistinė organizacija (toliau – LMLO) – asociacija, užregistruota
2013m. balandžio 16d. VĮ Registrų centro Kauno filialas, Rejestro Nr. 4400-0547-4171:3577.
PVM mokėtojo kodą nėra. Pagrindinė veikla (pagal EVRK) 8559, 7021.
LMLO veiklos tikslas- siekti moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo visose
gyvenimo sferose, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti lobistinėje veikloje, siekiant paveikti
ES bei Lietuvos politiką tobulinant moterų ir vyrų lygių teisių įstatyminę bazę.
Pagrindinė 2019 m. LMLO veikla
Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto Nr.07.3.4-ESFA-V-425-01-0001
„Savivaldybės sėkmės kodas - lyčių lygybė“ įgyvendinimas pagal jungtinės veiklos susitarimą
2017 kovo 28 d. Pagrindinis projekto tikslas - skatinti moterų ir vyrų lygybę vietos savivaldos
lygmeniu, siekiant pagerinti visuomenės, verslo bei viešojo sektoriaus supratimą apie moterų
ir vyrų lygių galimybių privalumus darbo rinkoje. Projektu siekiama padėti savivaldybėms
suvokti lyčių lygybės naudą, suteikti praktines žinias, kaip rengti ir tvirtinti lyčių lygybės
principus atitinkančius strateginius dokumentus. Projektas vykdomas pagal sutartyse
numatytą biudžetą, koordinatoriui „Lygių galimybių kontroleriaus tarnyba“ atsiskaitoma
ruošiant finansines ataskaitas sutartyse numatytais terminais. Projektas įgyvendinamas kartu
su partneriu – „Lietuvos savivaldybių asociacija“. LMLO biudžetas projekte 153150 EUR.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Moterų ir vyrų lygybės srityje
dirbančių nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimas“ įgyvendinimas. Projektu siekiama
stiprinti Lietuvos moterų lobistinės organizacijos (LMLO) institucinius gebėjimus efektyviai
siekti faktinės moterų ir vyrų lygybės. Projektas vykdomas nuo 2019 balandžio 10 d. iki 2019
gruodžio 31 d. pagal sutartyje su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos su numatytą biudžetą, kurį sudaro 60042 EUR.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Planingas moterų ir vyrų lygių
galimybių įgyvendinimas-pažanga visuomenės gerovei“. Pagrindinis projekto tikslas - skatinti
lygias moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti proporcingo moterų ir vyrų
dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas, didinti moterų ir vyrų
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lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinti lyčių aspekto integravimą. Projektas
vykdomas nuo 2019 balandžio 5 d. iki 2019 gruodžio 31 d. pagal sutartyje su Socialinių
paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos numatytą
biudžetą, kurį sudaro 19167,84 EUR.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto Nr.08.4.1-ESFA-K-417-01-0003
„Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“
įgyvendinimas pagal 2018 spalio 1 d. sudarytą jungtinės veiklos susitarimą. Projekto tikslas
kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti smurto formų atpažinimą, tobulinti šioje
srityje dirbančių darbuotojų profesinę kompetenciją tuo pačiu didinant pagalbos smurto
aukoms prieinamumą bei kokybę. Projektas vykdomas pagal susitarime numatytą biudžetą,
koordinatoriui „Moterų informacijos centras“ atsiskaitoma ruošiant finansines ataskaitas
numatytais terminais. LMLO biudžetas projekte 3200,04 EUR.
„ERASMUS+“ programos projekto Nr.2019-1-LT01-KA204-060723 „Go-Digital“
koordinavimas ir įgyvendinimas iki 2021 gruodžio 31 d. Projektu siekiama suaugusiųjų
švietėjų kompetencijų kėlimas, siekiant skatinti moterų užimtumą skaitmeniniame darbo
rinkos sektoriuje. Projekto įgyvendinimas kartu su partneriais: MAGENTA CONSULTORIA
PROJECTS SL (Ispanija); CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (Kipras),
DANMAR COMPUTERS SP (Lenkija), ASOCIATIA IN VARIETATE (Rumunija), VšĮ
Informacijos technologijų mokymo centras (Lietuva)
Projektas vykdomas pagal sutartį sudarytą su Švietimo mainų paramos fondu. Bendras
projekto biudžetas 299796 EUR, iš jo LMLO - 63224 EUR.
2019 m. LMLO vykdė lobistinę veiklą bendradarbiaudama su savo narėmisorganizacijomis. 2019 m. gruodžio 31 d. LMLO turėjo 44 narius - juridinius asmenis.
Vidutinis samdomų darbuotojų skaičius –19.

II. APSKAITOS POLITIKA
Finansinės atskaitomybės
Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais:
įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo,
atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.
LMLO yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atskaitomybės viešas juridinis asmuo,
veikiantis pagal savo įstatus ir besivadovaujantis:
-

Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, 2004 m. sausio 22 d., Nr.IX-1969,

-

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, 2001 m. lapkričio 6 d.
Nr.IX-574,

-

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu „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“ Nr.1K-372,

-

Civiliniu kodeksu bei kitais teisiniais aktais, reglamentuojančiais asociacijų veiklą.

LMLO apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu, naudojant piniginį vienetą EUR.
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Nematerialusis ir ilgalaikis turtas
Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas. Balanse
parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą.
Nematerialiojo turto likvidacinė vertė laikoma lygia nuliui. Nematerialiojo turto
amortizacijos suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Nematerialiojo
turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo įsigijimo ir
nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo ar visos nematerialiojo
turto vertės perkėlimo į sąnaudas.
Nematerialiam turtui nustatytos turto grupės bei naudingo tarnavimo laikas:
1.
patentai, licencijos;
2.
kitos įsigytos teisės – 3 metai arba laikotarpis, kuriam suteikta teisė;
3.
programinė įranga – 3 metai.
Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei
vienerius metus, pagrįstai tikimasi gauti iš jo ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais,
kai LMLO įgyja teisę šį turtą valdyti, naudoti bei juo disponuoti ir jo įsigijimo savikaina
didesnė nei 290 EUR. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo
savikaina. 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. Likvidacinė turto vertė nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią
tikimasi gauti už šį turtą pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui, bet ne mažesnė kaip 1
(vienas) EUR.
Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės bei šioms grupėms naudingo
tarnavimo laikas:
1. Lengvieji automobiliai 6 metai;
2. Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 3 metai;
3. Baldai 6-8 metai;
6. Kitas materialusis turtas 4 metai.
Finansinis turtas
Finansinio turto asociacija LMLO neturi.
Atsargos
Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas sunaudoti pajamoms uždirbti per vienerius metus.
Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansinę
atskaitomybę atsargos parodomos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už
tas atsargas sumokėta (mokėtina) suma. Kitos su atsargų įsigijimu susijusios (transporto,
negrąžintini mokesčiai ir pan.) išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, per kurį jos
buvo patirtos, sąnaudoms.
Inventoriaus, kuris įsigijus perduodamas naudoti, vertė iš karto pripažįstama
sąnaudomis. Kuras į sąnaudas nurašomas pagal LMLO pirmininkes įsakymu patvirtintas kuro
sunaudojimo normas, atsižvelgiant į nuvažiuotus atstumas, nurodytus kelionės lapuose.
Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dieną.
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Grynuosius pinigus sudaro grynieji pinigai įmonių kasose bei pinigai banke.
Dotacijos, subsidijos ir tikslinis finansavimas
Gautinas tikslinis finansavimas, dotacijos ir subsidijos apskaitoje registruojama tik tada,
kai gaunama patikima informacija, kad tos lėšos bus gautos. Lėšos, patirtų išlaidų
kompensavimui gautos iš kitų šaltinių, pajamomis nepripažįstamos, o parodomos kaip
sąnaudų kompensavimas.
Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis kaupimo principu
pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų Nr.1K-371, 2012 m. lapkričio 5d.
Pajamomis nepripažįstamas tikslinis finansavimas (dotacijos, tiksliniai įnašai, parama, narių
mokesčiai)
Sąnaudos pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai buvo uždirbtos su jomis
susijusios pajamos. Į pinigų gavimo ir išleidimo laiką neatsižvelgiama nei pripažįstant, nei
registruojant apskaitoje pajamas ar sąnaudas. Sąnaudos patirtos uždirbant pajamas
registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei
sąnaudų palyginimo principus.
Įsipareigojimai
Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų
atsiradimo dienos verte.
Darbuotojų atostogoms sukauptos lėšos bei kiti kaupiniai parodomi finansinės
atskaitomybės straipsnyje „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“.
Pobalansiniai įvykiai
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie asociacijos padėtį
balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), atspindimi finansinėje atskaitomybėje.
Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai jų įtaka
pateiktai finansinei informacijai yra reikšminga.
Per ataskaitinius finansinius metus apskaitos politika nesikeitė.
III. PASTABOS
Ilgalaikio turto būklė
LMLO veikloje yra naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas, kuris balanse
pateikiamas likutine verte laikoma lygia nuliui, buhalterinė apskaitos programa Pragma 3.2,
pirkta 2014 m. spalio mėnesį.
2019 metais LMLO nuosavo ilgalaikio turto neturėjo, bet pagal panaudos sutartį nuo
2017.06.01 naudoja kompiuterį, kuriame yra įdegta programa Pragma 3.2.
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Gautinos sumos
Per vienerius metus gautinos sumos 195644 EUR. Sumos pagal patvirtintą ir pasirašytą
sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto “Savivaldybės sėkmės kodas-lyčių
lygybė“ sudaro 27713 EUR ir „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba,
bendradarbiavimas“ 2871 EUR, Švietimo mainų paramos fondo pagal projektą „Go-Digital“
165060 EUR.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigų likučiai banke ir kasoje:
Banke- 111405,46 EUR
Kasoje- 130,41 EUR
Kasos ir einamųjų sąskaitų pinigų likučiai atitinka kasos knygoje bei pagal banko
išrašus išvestiems likučiams.
Finansavimas

Nario
mokesčiai
Parama,
2%
GPM
Parama

Likutis
2017m.
0

Gauta
2018m.
441

Panaudota
per 2018m.
28,50

Gauta
2019m.
225

Panaudota
491,21

Likutis
2020m.
146,29

0

28,73

3,32

59,66

0

85,07

294,01

600

847

400

0

447,01

Per vienerius metų mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai mokėtinos socialinio draudimo įmokos
122,31 EUR, atostoginių kaupimai 1561 EUR, aplinkos teršimo mokestis 4 EUR.
Pajamos, sąnaudos
Finansavimo pajamas 2019 metais sudarė pajamos iš gautos ir gautinos sumos pagal
projekto “Savivaldybės sėkmės kodas-lyčių lygybė“ – 50639,23 EUR, pagal „Go-Digital“
1331,50 EUR, pagal NOBP1-25 60042 EUR, pagal MVLGP03 19167,84 EUR, pagal
„Smurto“ 329,05 EUR. Sąnaudos 2019 metais sudarė 131509,62 EUR, iš jų darbuotojų darbo
užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 85480,91 EUR. Visi darbuotoji dirba nepilną darbo
dieną, įdarbinti pagal projektines darbo sutartis. Už vadovavimą LMLO valdybos pirmininkė
darbo atlygio negauna.
Pobalansiniai įvykiai
Esminių pobalansinių įvykių neįvyko.
Įmonės vadovė

LMLO pirmininkė Audronė Kisielienė

Buhalterė

Liudmila Perepliotčikova
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