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BALANSAS
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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1

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
2 priedas
(Finansinės būklės ataskaitos forma)

Lietuvos Junior Achievement, VŠĮ 191832513
( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vokiečių g. 13 A Vilnius LT-01130 Lietuva
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)
(Tvirtinimo žyma/Approved)

BALANSAS/BALANCE SHEET
PAGAL 2020-08-31 DUOMENIS / AS AT 31 AUGUST 2020
2021 m. balandžio 28 d./ 28 April 2021
(sudarymo data)

Eil. Nr.
TURTAS

Pastabų
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

EUR
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

A.

ILGALAIKIS TURTAS/FIXED ASSETS

1271

532

I.
II.
III.
IV.

NEMATERIALUSIS TURTAS / INSTANGIBLE ASSETS
MATERIALUSIS TURTAS / TANGIBLE ASSETS
FINANSINIS TURTAS / FINANCIAL ASSETS
KITAS ILGALIKIS TURTAS / OTHER FIXED ASSETS

1271
-

532
-

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS / CURRENT ASSETS

95523

184046

I.

9113

12276

31051
84

6079
1863

IV.

ATSARGOS/STOKS
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS / AMOUNTS
RECEIVABLE WITHIN ONE YEAR
KITAS TRUMPALIKIS TURTAS / OTHER CURRENT ASSETS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI / CASH AND CASH
EQUIVALENTS

C.

TURTAS, IŠ VISO / TOTAL ASSETS
NUOSAVAS KAPITALAS / EQUITY

II.
III.

I.
II.
III.
IV.

D.

E.
I.
II.

DALININKŲ KAPITALAS / CAPITAL
REZERVAI / RESERVES
NELIEČIAMSIS KAPITALAS / OTHER RESERVE
SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS / RETAINED PROFIT
(LOSS)

FINANSAVIMO SUMOS / FUNDING
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI / AMOUNTS
PAYABLE AND LIABILITIES

55276

163828

96794
72986

184578
16195

724
-

724
-

9391
62870

15471
150409

23808

17974

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI / AMOUNTS PAYABLE AFTER
ONE YEAR
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI / AMOUNTS PAYABLE
WITHIN
ONE YEAR
NUOSAVAS
KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR

-

-

23808

17974

ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO / TOTAL EQUITY, FUNDING
AND LIABILITIES

96794

184578

Direktorė
(subjekto įstatuose nurodyto valdymo organo nario pareigų pavadinimas)

Andželika Rusteikienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Apskaitos paslaugas teikianti UAB "ROBOLABS"
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų
pavadinimas)

Paulina Kiškienė

2019-09-01-2020-08-31_lietuvos-junior-achievement-vsi_Balansas

1

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo
taisyklių
3 priedas
(Veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Lietuvos Junior Achievement, VŠĮ 191832513
(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vokiečių g. 13 A Vilnius LT-01130 Lietuva
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

__________________________________________________
(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

(Tvirtinimo žyma / Approved)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA / STATEMENT OF OPERATING RESULTS

PAGAL 2020-08-31 DUOMENIS/AS AT 31 AUGUST 2020
2021-04-28 / 28 April 2021
(sudarymo data)

EUR
Eil.
Nr.
I.
1.
2.
2.1
2.2
3.
II.

Straipsniai
PAJAMOS/REVENUE
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes/Revenue from services
rendered, goods sold
FINANSAVIMO PAJAMOS/REVENUE FROM FUNDING
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos/Revenue
from funding from the state budget
Kitos finansavimo pajamos/Revenue from other funding
KITOS PAJAMOS/OTHER REVENUE
SĄNAUDOS/EXPENSES

III.
IV.

Prekių suteiktų paslaugų savikaina/Costs of services rendered, goods sold
VEIKLOS SĄNAUDOS/Operating expenses
Pardavimo/Selling expenses
Darbuotojo išlaikymo/Personnel expenses
Nusidėvėjimo (amortizacijos) Depreciation (amortization)
Patalpų išlaikymo/Maintennce of premises
Ryšių/Telecommunication expenses
Transporto išlaikymo/Transport maintenance
Kitos veiklos/ Other operating expenses
KITOS SĄNAUDOS/Other
VEIKLOS
REZULTATASexpenses
PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ/OPERATING RESULT BEFORE
TAXATION
PELNO MOKESTIS/TAX ON PROFIT

V.

GRYNASIS VEIKLOS
REZULTATAS/NET OPERATING RESULT

1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.

Pastabų
Nr.

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

318,118
6
7

90767
131797

26292
167656
43904
(324,198)

29185
102612
1834
(222,438)

-150998
-173200

-161979
-60459
-2000
-35228
-177
-2832
-688
-1539
-17995
0

(6,080)
0

1,960
0

(6,080)

1,960

Andželika Rusteikienė
(parašas)

Apskaitos paslaugas teikianti UAB "ROBOLABS"
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų (parašas)
pavadinimas)

224,399

80267
193948

-123974
-536
-2335
-1385
-2677
-42292

Direktorė
(subjekto įstatuose nurodyto valdymo organo nario pareigų pavadinimas)

Ataskaitinis
laikotarpis

(vardas, pavardė)

Paulina Kiškienė
(vardas, pavardė)

2019-09-01-2020-08-31_lietuvos-junior-achievement-vsi_Pelnas(nuostolis)
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Viešoji įstaiga „LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT“, įm. k. 191832513
A. Goštauto g. 12-121, Vilnius, Lietuva

2019-2020 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS
RAŠTAS

I.

BENDROJI INFORMACIJA
2020 M. RUGPJŪČIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-04-28
(ataskaitos sudarymo data)

2019-09-01 – 2020-08-31

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

BENDROJI DALIS
Įmonės veikla:

Įmonės darbuotojų skaičius paskutinę ataskaitinių
metų dieną:

Ekonominis jaunimo švietimas

Ataskaitiniais
finansiniais metais

Praėjusiais
finansiniais metais

6

4

Kiti bendrieji duomenys apie įmonę:

Viešoji įstaiga “LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT” (toliau – LJA) yra ne pelno siekianti
organizacija, įregistruota 1995 m.
LJA finansiniai metai yra nuo kiekvienų metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d.
Tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. LJA yra jaunimo verslumo ir
eknominio, finansinio švietimo 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 programas 1-12 klasių
mokiniams ir aukštosioms mokykloms.
Taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal LJA programas, LJA organizuoja regioninius, respublikinius ir
tarptautinius konkursus, ugdomuosius renginius ir kitus švietimo projektus. Pedagogams yra
organizuojami įvairūs mokymai, seminarai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma apskaita ir sudaromos finansinės
ataskaitos:

Patvirtinti
TAIP/ NE /
NEAKTUALU

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

TAIP

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 taisyklės

TAIP

Verslo apskaitos standartai

TAIP

Įmonė tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme patvirtintais bendraisiais
apskaitos principais.

TAIP

Įmonė tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas laikosi įmonės
veiklos tęstinumo principo.

TAIP

Finansinių ataskaitų valiuta
Viešosios įstaigos finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos nacionaline LR valiuta – eurais.
Valiutinės operacijos Viešosios įstaigos apskaitoje registruojamos atsižvelgiant į Lietuvos Banko
kiekvieną dieną nustatomą euro kursą kitų užsienio valiutų atžvilgiu.
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 nustatymies tikslams įgyvendinti.
LJA taikomi finansavimo būdai: dotacijos, tiksliniai įnašai ir 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
ataskatinį 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 yra unaudojamos.
Paslaugomis arba savanorių darbu gautos paramos vertė įvertinama suma, kurią LJA turi 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 ir 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.
Apskaičiuodama sunaudotų veikloje ar parduotų atsargų savikainą, LJA taiko FIFO būdą (daroma
prielaida, kad pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos atsargos).
Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada,
kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos registruojamos, kai tikimasi gauti su
sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą.
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 ataskatinį laikotarpį ta dalimi, kuria buvo panaudotos uždirbti pajamas,
neatsižvelgiant pinigų išleidimą. Jei išlaidų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir
nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpiu 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 ataskatinį 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 susijusios
išlaidos.
Ilgalaikio turto perleidimo pelnas ar nuostolis, valiutos kurso teigiama ar neigiama įtaka, mokėtinos
palūkanos, delspinigiai registruojami atitinkamai kaip kitos pajamos ar sąnaudos.

III. PASTABOS
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikiam materialiajam turtui LJA priskiriamas materialusis turtas, kuriuo įstaiga savo rizika
disponuoja, kuris teikia ekonominės naudos naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio
įsigijimo savikainą galima patikimai nustatyti bei kurio įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už
500 Eur.
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse
ataskaitose jis parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės
sumažėjimą.
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas priskiriamas
viešosios įstaigos veiklos sąnaudoms.
Naudingo tarnavimo laikas
(metais)
Pastatai ir statiniai
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, statiniai
Kompiuterinė technika, ryšių priemonės
Baldai
Kitas turtas

8-15
6-10
8
3
6
4

LJA naudojamas ilgalaikis turtas:
Turto grupė: 129 Kitas materialusis turtas (Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės)
Įsigijimo savikaina
Likutinė vertė

2019-2020
3 600
1 271

2018-2019
2 902
532

Atsargos ir išankstiniai mokėjimai
Atsargas sudaro ekonomikos vadovėliai ir programų metodinė medžiaga, o išankstinius
mokėjimus – ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Atsargos
Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Iš viso:

2019-2020
9 113
84
9 197

2018-2019
12 276
1 754
14 030

Gautinos sumos
Gautinas sumas sudaro pirkėjų skolų vertė ir kitos gautinos sumos, kurias sudaro mokesčių
permokos bei atskaitingų asmenų įsipareigojimai įmonei.

Pirkėjų skolų vertė
Kitos gautino sumos
Iš viso:

2019-2020
30 635
416
31 051

2018-2019
3 915
2 164
6 079

Viešosios įstaigos kito trumpalaikio turto straipsnyje parodomas trumpalaikis finansinis turtas
bei kitas trumpalaikis turtas, kuris nebuvo parodytas kituose turto straipsniuose.
Nuosavas kapitalas
Kapitalas
Kapitalas sudaro penkių dalininkų įnašai, kurių dydžiai yra:
Dalininkai

Įnašo dydis

Juridiniai asmenys
UAB „Verslo žinios“
AB „OGMIOS CENTRAS“

144,81
144,81

Fiziniai asmenys
Aleksandras Abišala
Romualdas Matiukas
Eugenijus Savičius

144,81
144,81
144,81

Iš viso:

724,05

Dalininkų įnašai registruojami kapitalo sąskaitoje visa suma, neatsižvelgiant į apmokėtą dalį.
Mokėtinos sumos
Pirmą kartą pripažindama įsipareigojimą, LJA jį įvertina savikaina. Sudarant finansines
ataskaitas, mokėtinos sumos apskaitomos tikrąja verte arba amortizuota savikaina, o skirtumas
tarp savikainos ir tikrosios vertės arba amortizuotos savikainos įtraukiamas į laikotarpio pelną
arba nuostolius. Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinių ataskaitų patvirtinimo datos
sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas balanso dieną pagal pobūdį buvo
ilgalaikis.

Skolos tiekėjams
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kiti įsipareigojimai
Iš viso:

2019-2020
2 314
21 483
12
23 809

2018-2019
290
16 866
17 156

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Programų dalyvių mokesčiai
Mokytojų parengimo seminaras, konferencija
Vadovėliai, metodinė medžiaga
MMB registracijos mokestis
Pristatymas
Kitos pajamos
Iš viso:

2019-2020
12 715
23 950
20 617
2 817
138
20 030
80 267

2018-2019
69 945
14 930
4 227
1 551
111
3
90 767

Finansavimas
Finansavimo pajamos – tai parama arba tikslinis finansavimas iš savivaldybių, verslo organizacijų,
privačių asmenų skirtų 1,2 proc. pajamų mokesčio, panaudota dotacijos dalis (nusidėvėjimas), prekėms
gauta parama.
Tiksliniai įnašai valstybės biudžeto
Tiksliniai įnašai privačių asmenų
Kitas, bendrai veiklai skirtas finansavimas
Iš viso:

2019-2020
26 292
55 476
112 180
193 948

2018-2019
38 469
36 472
207 265
282 206

Išmokėtos sumos vadovui
Per ataskaitinius metus LJA vadovui išmokėta 1 171 Eur dienpinigių bei 24 360,55 Eur (atskaičius
mokesčius) darbo užmokesčio.
Sandoriai su LJA dalininkais
Per ataskaitinius metus tiesiogiai fiksuotų sandorių su dalininkais nebuvo.
Dalininkas UAB „Verslo žinios“ teikė neatlygintinai leidinių bei informacijos sklaidos paslaugas.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas
2020 m. rugpjūčio 31 d. teisminių ginčų LJA neturėjo.
Pobalansiniai įvykiai
Reikšmingų kitų įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingą įtaką LJA finansinių ataskaitų
vartotojų galimybei priimti sprendimus, po finansinių ataskaitų sudarymo datos nebuvo.

VŠĮ „LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT“ direktorė
UAB ,,ROBOLABS“ atstovas

Andželika Rusteikienė
Paulina Kiškienė

