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(Tvirtinimo žyma / Approved)

(data / date)

A. ILGALAIKIS TURTAS / FIXED ASSETS 534      1 283    
I. NEMATERIALUSIS TURTAS / INTANGIBLE ASSETS - -      
1. Patentai, licencijos / Patents, licences
2. Programinė įranga / Software
3. Kitas nematerialusis turtas / Other intangible assets
II. MATERIALUSIS TURTAS / TANGIBLE ASSETS 1 534 1 283 
1. Žemė / Land
2. Pastatai ir statiniai / Buildings and structures
3. Mašinos ir įrengimai / Machinery and equipment
4. Transporto priemonės / Vehicles

5. 534      1 283    

6. Nebaigta statyba / Construction in progress
7. Kitas  materialusis turtas / Other tangible assets
III. FINANSINIS TURTAS / FINANCIAL ASSETS - - 
1.
2. Kitas finansinis turtas / Other financial assets
B. TRUMPALAIKIS TURTAS / CURRENT ASSETS 46 942 41 838 

I. 2 9 756   18 032  

1. Atsargos / Stocks 9 631 16 049 
2. Išankstiniai apmokėjimai / Advance payments 125      1 983   
3. Nebaigtos vykdyti sutartys / Contracts in progress -

II. 35 783     727  

1. Pirkėjų įsiskolinimas / Trade debtors 34 001 61 
2. Kitos gautinos sumos / Other amounts receivable 1 782 666 
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS / OTHER CURRENT ASSETS - - 
1. Trumpalaikės investicijos / Short-term investments
2. Terminuoti indėliai / Deposits in bank account
3. Kitas trumpalaikis turtas / Other current assets -

IV. 1 403   23 079       

47 476      43 121      

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis / 

Previous reporting 
period 

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 
VYKDYTI SUTARTYS / STOCKS, PREPAYMENTS AND 
CONTRACTS IN PROGRESS

TURTAS, IŠ VISO / TOTAL ASSETS

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai / Other plant, fittings, tools and 
equipment

Po vienerių metų gautinos sumos / Amounts receivable after one year

Viešoji įstaiga "LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT"
(ūkio subjekto pavadinimas / the name of the entity)

191832513, A. Goštauto g. 12-121, Vilnius
(kodas, buveinės adresas / the code of the entity, address)

BALANSAS / BALANCE SHEET

2019 m. kovo 07 d. Nr.              / 07 March 2019 No.
PAGAL 2018 M. RUGPJŪČIO 31 D. DUOMENIS / AS AT 31 AUGUST 2018

(Eurais / EUR)

TURTAS / ASSETS

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS / AMOUNTS 
RECEIVABLE WITHIN ONE YEAR

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI / CASH AND CASH 
EQUIVALENTS

Pastabų Nr. 
/ Notes No.

 Ataskaitinis 
laikotarpis / 

Reporting period 
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C. NUOSAVAS KAPITALAS / EQUITY 14 235      (7 730)  
I. KAPITALAS / CAPITAL 3 724      724      
II. PERKAINOJIMO REZERVAS / REVALUATION RESERVE
III. KITI REZERVAI / OTHER RESERVES
IV. VEIKLOS REZULTATAS / RETAINED PROFIT (LOSS) 13 511      (8 454)  
1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas / Profit (loss) for the reporting year 21 965      (6 815)  
2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas / Profit (loss) brought forward (8 454)  (1 639)  
D. FINANSAVIMAS / FUNDING 7,8 4 300   7 320    
1. Dotacija / Grant 7,8 429 
2. Tiksliniai įnašai / Target contributions - - 
2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto / Funding from the state budget
2.2. Kiti tiksliniai įnašai / Other target contributions
3. Nario mokesčiai / Member fees
4. Kitas finansavimas / Other funding 4 300 6 891 

E. 28 941      43 531  

I. - - 

1. Finansinės skolos / Financial debts
2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai / Other amounts payable after one year

II. 28 941      43 531  

1.

2. Finansinės skolos / Financial debts 4 20 000      20 000  
3. Skolos tiekėjams / Trade creditors 3 366   16 142  
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai / Payments received on account

5. 5 5 485   7 378    

6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai / Other amounts payable within one year 90  11

47 476      43 121      

Direktorė / Director Andželika Rusteikienė

 pareigų pavadinimas / title of the chief accountant (accountant) or of other 
person responsible for accounting)

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI / AMOUNTS 
PAYABLE AND LIABILITIES
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI / AMOUNTS PAYABLE AFTER ONE 
YEAR

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI / AMOUNTS PAYABLE WITHIN 
ONE YEAR
Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis / Current portion of amounts payable 
after one year

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai / Liabilities related to employment 
relations

Pastabų Nr. 
/ Notes No.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI / EQUITY AND 
LIABILITIES

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ 
VISO / TOTAL EQUITY, FUNDING AND LIABILITIES

Aistė Rimkutė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens  (parašas / signature)  (vardas ir pavardė / name, surname)                             

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas / title of the head of entity administration)               (parašas / signature)  (vardas ir pavardė / name, surname)                             

Įgaliota atstovė / Authorized representative of "KPMG Baltics", UAB

 Ataskaitinis 
laikotarpis / 

Reporting period 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis / 

Previous reporting 
period 
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(Tvirtinimo žyma / Approved)

(data / date)

Eil. Nr. 
/ 

Article 
No.

Straipsniai / Article

Pastabų 
Nr. / 
Notes 
No.

Ataskaitinis 
laikotarpis / 

Reporting period

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis / 

Previous reporting 
period 

I. PAJAMOS / REVENUE 246 444 155 470 

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes / Revenue from services 
rendered, goods sold 6 121 706                67 568 

2. Finansavimo pajamos / Revenue from funding 7 124 738                87 902 

2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos / Revenue from 
funding from the state budget 6 800 7 390 

2.2. Kitos finansavimo pajamos / Revenue from other funding 117 938                80 512 
3. Kitos pajamos / Other revenue - - 
II. SĄNAUDOS / EXPENSES 224 479                162 285 

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina / Costs of services rendered, 
goods sold 164 400                126 485 

2. Kitos sąnaudos / Other expenses 215 94 
3. Veiklos sąnaudos / Operating expenses 59 864 35 706 
3.1. Pardavimo / Selling expenses 185 40 
3.2. Darbuotojų išlaikymo / Personnel expenses 43 729 26 860 
3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos) / Depreciation (amortization) 299 221 
3.4. Patalpų išlaikymo / Maintenance of premises 685 171 
3.5. Ryšių / Telecommunication expenses 746 837 
3.6. Transporto išlaikymo / Transport maintenance 1 395 1 007 
3.7. Turto vertės sumažėjimo / Impairment of assets
3.8. Kitos veiklos / Other operating expenses 12 825 6 570 
3.9. Suteiktos labdaros, paramos / Charity, sponsorship

3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo / Correction of errors of previous 
periods

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ / OPERATING 
RESULT BEFORE TAXATION 21 965 (6 815) 

IV. PELNO MOKESTIS / TAX ON PROFIT

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS / NET OPERATING RESULT 21 965 (6 815) 

Direktorė / Director

pareigų pavadinimas / title of the chief accountant (accountant) or of other
person responsible for accounting)

Viešoji įstaiga "LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT"
(ūkio subjekto pavadinimas / the name of the entity) 

191832513, A. Goštauto g. 12-121, Vilnius
(kodas, buveinės adresas / the code of the entity, address)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens (parašas / signature) (vardas ir pavardė / name, surname)                             

Andželika Rusteikienė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA / STATEMENT OF OPERATING RESULTS

PAGAL 2018 M. RUGPJŪČIO 31 D. DUOMENIS / AS AT 31 AUGUST 2018
2019 m. kovo 07 d. Nr.                 / 07 March 2019 No.

(Eurais / EUR)

Įgaliota atstovė / Authorized representative of "KPMG Baltics", UAB

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas / title of the head of entity administration) (parašas / signature) (vardas ir pavardė / name, surname)                             

Aistė Rimkutė
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Viešoji įstaiga "LIETUVOS JUNIOR 
ACHIEVEMENT" Į/k. 191832513,  
Adresas: A. Goštauto g. 12-121, Vilnius 2019 m. kovo 07 d. 

Aiškinamasis raštas 
2018 m. rugpjūčio 31 d. 

I. BENDROJI DALIS

Įregistravimo data 
Viešoji įstaiga "LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT" (toliau - LJA) yra ne pelno siekianti 
organizacija, įregistruota 1995 m. 

Finansiniai metai 
LJA finansiniai metai yra nuo kiekvienų metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. 

Veikla 
LJA yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. LJA veikla – ekonominis jaunimo 
švietimas. LJA yra jaunimo verslo ir ekonominio švietimo programų lyderė Lietuvoje, remiama verslo 
įmonių, fondų ir privačių asmenų. Pasitelkdama tarptautinio "Junior Achievement Worldwide" tinklo, kurio 
narė yra, patirtį, LJA siūlo įvairias verslo ir ekonomikos, finansinio raštingumo, verslo etikos bei verslumo 
ugdymo programas 9-12 klasių mokiniams: 

1. JA Mokomosios mokinių bendrovės (MMB) (9 – 12 klasėms)
2. JA Mano ekonomika (9 – 10 klasėms)
3. JA Veikianti įmonė (9 – 10 klasėms)
4. JA Tarptautinė rinka (9 – 10 klasėms)
5. Ekonomika ir verslas (11 – 12 klasėms)
6. Kelias į sėkmę (11 – 12 klasėms)
7. Kaip tapti lyderiu (11 – 12 klasėms)
8. JA Titan simuliacija - VEMP analogas (9 – 12 klasėms)
9. „Jaunasis kolega“ projektas (9 – 12 klasėms)
10. Ir kitas.

Mokiniams, besimokantiems pagal LJA programas, LJA organizuoja respublikinius ir tarptautinius 
konkursus, varžybas, kitus projektus.  LJA taip pat organizuoja seminarus pedagogams. 

Kapitalo pakitimai 
Kapitalas per ataskaitinius metus nesikeitė. 

Darbuotojų skaičius 
Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje LJA dirbo 6,  praėjusių finansinių metų pabaigoje - 7 darbuotojai. 

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis buhalterinės apskaitos įstatymu ir finansų ministro 2004 
m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. lK-372, patvirtintomis „ Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės
juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų
dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis“.
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Finansavimo apskaitos politika 
LJA finansavimui priskiriama valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio 
paramos fondų, verslo organizacijų, privačių asmenų parama, tikslinės lėšos, skirtos LJA įstatuose 
nustatytiems tikslams įgyvendinti. 
LJA taikomi tokie finansavimo būdai: 

1. dotacijos;
2. tiksliniai įnašai:

• finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
• kiti tiksliniai įnašai;

3. kiti būdai.
Neatlygintinai gautas ar įgytas iš programai skirtų pinigų ilgalaikis turtas apskaitomas kaip dotacija ir tokios 
dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį 
laikotarpį tas ilgalaikis turtas buvo nudėvėtas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. 
Gauta parama apibrėžtiems tikslams įgyvendinti apskaitoma kaip tiksliniai įnašai. Jie pripažįstami 
panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis. 
Gauta parama prekėmis, kai nurodomas arba nenurodomas jų panaudojimo tikslas, aukų skyrimas ar kita 
parama, kai nenurodomas konkretus panaudojimo tikslas, finansinėse ataskaitose parodoma kaip kitas 
finansavimo būdas. Tokia parama pripažįstama panaudota tokiu pačiu principu kaip ir tiksliniai įnašai. 
Parama, gauta prekėmis, registruojama kaip atsargos. Tokia parama pripažįstama panaudota tą ataskaitinį 
laikotarpį, kurį gautos atsargos sunaudojamos.  
Paslaugomis arba savanorių darbu gautos paramos vertė įvertinama suma, kurią LJA turėtų sumokėti, jei 
tas paslaugas pirktų, ir ji atskleidžiama aiškinamajame rašte. Paslaugomis arba savanorių darbu gauta 
parama finansavimu nepripažįstama. 

Atsargų apskaita 
Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansines ataskaitas 
balanse jos rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie 
pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus 
atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. 
Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje arba kitame 
perdavimo dokumente nurodyta jų vertė.  

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 
Pajamos apskaitomos vadovaujantis kaupimo principu ir registruojamos tada, kai uždirbamos, 
neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tada, kai prekės yra 
perduotos ir/ar paslaugos yra suteiktos, o pajamų sumą galima patikimai įvertinti. Pajamomis laikomas tik 
LJA ekonominės naudos padidėjimas. Pinigai, gauti iš anksto už prekes ar paslaugas, apskaitomi ir 
finansinėse ataskaitose rodomi kaip įsipareigojimai pirkėjams. 
Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos 
finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Išlaidos pripažįstamos 
sąnaudomis ataskaitinį laikotarpį ta dalimi, kuria buvo panaudotos uždirbti pajamas, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimą. Jei išlaidų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per 
būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų, tokios išlaidos nedelsiant 
pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 
Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina pripažįstama, registruojama apskaitoje ir pateikiama 
finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės ir paslaugos yra parduotos. Savikainą sudaro 
parduotų atsargų savikaina, renginių organizavimas (patalpų nuoma, dalyvių vaišinimas), jo metu patirtos 
išlaidos kanceliarinėms prekėms, suvenyrams, prizams bei kitoms priemonėms, pirktos papildomos 
paslaugos renginiui organizuoti, mokomosios medžiagos leidyba ir kitos susijusio išlaidos. 
Veiklos sąnaudas sudaro 40% visų LJA sąnaudų, išskyrus projektams priskirtas sąnaudas, kurios visos 
įtraukiamos į savikainą. Tai yra pardavimo, darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos), patalpų nuomos ar išlaikymo, draudimo, mokesčių, transporto, ryšių, abejotinų skolų ir 
kitos veiklos sąnaudos. 
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Ilgalaikio turto perleidimo pelnas ar nuostolis, valiutos kurso teigiama ar neigiama įtaka, mokėtinos 
palūkanos, delspinigiai registruojamas atitinkamai kaip kitos pajamos ar sąnaudos. 

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis materialus turtas
Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse - likutine verte, iš 
įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Minimali ilgalaikio turto įsigijimo savikainos vertė – 
144,81 Eur. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą šioms turto 
grupėms: 

Naudingo tarnavimo 
laikas 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai * 3 metai 

* Šiai turto grupei priskiriama kompiuterinė technika ir ryšių priemonės.

Naudojamas ilgalaikis turtas:
Įsigijimo 
savikaina 

Likutinė 
vertė 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 2 463 534 
Iš viso, Eur 2 463 534 

2. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai
Atsargas sudaro ekonomikos vadovėliai (9 631 Eur). Išankstinius mokėjimus sudaro sumokėti avansai 
tiekėjams (9 Eur) bei ateinančių laikotarpių sąnaudos - prenumerata, draudimas, serverio resursų nuoma 
(116 Eur). 

3. Kapitalas
Kapitalą sudaro penkių dalininkų įnašai, kurių dydžiai nesikeitė per finansinius metus: 

Dalininkai  Įnašo dydis 
Juridiniai asmenys 

1 UAB "Verslo žinios" 144,81 
Fiziniai asmenys 

2 Aleksandras Abišala     144,81 
3 Sigitas Stasevičius 144,81 
4 Romualdas Matiukas 144,81 
5 Eugenijus Savičius 144,81 

Iš viso, Eur: 724,05 

Dalininkų įnašai registruojami kapitalo sąskaitoje visa suma, neatsižvelgiant į apmokėtą dalį. 

4. Finansinės skolos

Finansinę skolą sudaro LJA valdybos pirmininko suteikta neatlygintinė paskola, kurios grąžinimo terminas 
yra 2019 m. birželio 30 d. 
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5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Žemiau pateikti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Atostoginių sukaupimai (įskaitant 
susijusius mokesčius)   2 214 5 550 

Darbo užmokestis 0 1 529 
GPM, Sodros, GF įmokos   3 272 299 

Iš viso, Eur 5 486 7 378 

6. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Ataskaitinis 

laikotarpis 
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 
Programų dalyvių mokesčiai 39 925 33 314 
Vadovėliai 9 607 21 543 
Mokytojų parengimo seminaras, 
konferencija 7 225 6 970 

MMB registracijos mokestis 1 602 1 995 
MMB pelno mokestis 183 143 
Pristatymas 255 545 
Kitos pajamos 62 909 3 058 

Iš viso, Eur 121 706 67 568 

7. Finansavimas
Finansavimo pajamos – tai parama arba tikslinis finansavimas iš savivaldybių, verslo organizacijų, privačių 
asmenų skirtų 2 procentų pajamų mokesčio, panaudota dotacijos dalis (nusidėvėjimas), prekėmis gauta 
parama: 

Finansavimas 

Gautas Panaudotas 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Dotacija 0 0 0 428 
Tiksliniai įnašai: 

tiksliniai įnašai iš valstybės biudžeto 
tiksliniai įnašai iš privačių asmenų 

10 300 
24 998 

7 390 
15 270 

6 800 
24 998 

7 390 
8 379 

Kitas finansavimas 93 740 71 705 93 740 71 705 
tame tarpe prekėmis už 304 710 304 710 

Iš viso, Eur 129 038 94 365 125 538 87 902 

8. Išmokėtos sumos vadovui
Per ataskaitinius metus LJA vadovui išmokėta 351 Eur dienpinigių bei 20 019 Eur (atskaičius mokesčius) 
darbo užmokesčio. 
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9. Sandoriai su LJA dalininkais
Per ataskaitinius metus dalininkas AB „Ogmios centras“ LJA suteikė paramą (bendra suma 3 000 Eur). 
Dalininkas UAB "Verslo žinios" suteikė paramą (bendra suma 360 Eur) ir teikė neatlygintinai leidinių bei 
informacijos sklaidos paslaugas. 

Direktorė Andželika Rusteikienė 
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)    (parašas)  (vardas ir pavardė) 

Įgaliota „KPMG Baltics", UAB atstovė Aistė Rimkutė 
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio       (parašas)  (vardas ir pavardė) 
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) 
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