






Pelno nesiekiančių juridinių asmenų  

buhalterinės apskaitos ir finansinių 

ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 

2 priedas 

 

Asociacija Kauno moters užimtumo informacijos centras, 193158860 

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas) 

__________________Savanorių pr. 1, Kaunas______________________________ 

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys) 

________________________________________________________________ 

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

 

(Tvirtinimo žyma) 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 
 

2022.12.11 Nr. 2021-2 

 (sudarymo data) 

(eurais) 

 TURTAS Pastabų 

Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

A. ILGALAIKIS TURTAS    

I.  NEMATERIALUSIS TURTAS    

II. MATERIALUSIS TURTAS    

III. FINANSINIS TURTAS    

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS    

B. TRUMPALAIKIS TURTAS  27.125 33.669 

I.  ATSARGOS  199 44 

II. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS  776 20.684 

III.  KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  146  

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  26.004 12.941 

 TURTAS, IŠ VISO  27.125 33.669 

C. NUOSAVAS KAPITALAS   5.033 5.034 

I. DALININKŲ KAPITALAS    

II. REZERVAI     

III. NELIEČIAMASIS KAPITALAS     

IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS  5.033 5.034 

D. FINANSAVIMO SUMOS  4.409 1.684 

E. MOKĖTINOS SUMOS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI 
 17.683 26.951 

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  16.228 25.733 

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  1.455 1.218 

 NUOSAVAS KAPITALAS, 

FINANSAVIMO SUMOS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO 

 27.125 33.669 

 

Direktorė 

(subjekto įstatuose nurodyto 

valdymo organo nario pareigų 

pavadinimas) 

 

 

_______________ 

(parašas) 

 

Roberta Ažukaitė 

(vardas, pavardė) 

 

 

 



Pelno nesiekiančių juridinių asmenų  

buhalterinės apskaitos ir finansinių 

ataskaitų sudarymo ir pateikimo 

taisyklių 

3 priedas 

 
Asociacija Kauno moters užimtumo informacijos centras, 193158860 

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas) 

 

____________________Savanorių pr. 1, Kaunas________________ 

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys) 

________________________________________________________________ 

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

 

(Tvirtinimo žyma) 
 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

 

2022.12.11 Nr. 2021-1 
(sudarymo data) 

(eurais) 
Eil. 

Nr. 

Straipsniai Pastabų Nr. Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

I. PAJAMOS  18.521 18.508 

1. PARDAVIMO PAJAMOS  17.250 17.195 

2. FINANSAVIMO PAJAMOS  952 1.313 

3. KITOS PAJAMOS  319  

II. SĄNAUDOS    

1. PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 

SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO 

SĄNAUDOS 

 4.160 1.760 

2. VEIKLOS SĄNAUDOS  14.361 16.748 

3. KITOS SĄNAUDOS    

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ 

 - - 

IV. PELNO MOKESTIS  - - 

V. GRYNASIS VEIKLOS 

REZULTATAS 

 - - 

 
Direktorė 
(subjekto įstatuose nurodyto 
valdymo organo nario pareigų 
pavadinimas) 

_________ 
(parašas) 

Roberta Ažukaitė 
(vardas, pavardė) 

 
 

 



 

KAUNO MOTERS UŽIMTUMO INFORMACIJOS CENTRAS 

 

Įmonės kodas 193158860 

Savanorių pr. 1, LT – 44255, Kaunas 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Prie 2021-12-31 metinės finansinės atskaitomybės  

 

Bendroji dalis 

 

Kauno moters užimtumo informacijos centras (toliau – KMUIC) buvo įregistruota 1994 m. 

spalio 24 d.. mokesčių mokėtojų registre, perregistruota 2005 m gruodžio 5 d., registro Nr.081672 

Įmonės kodas buvo 191587786. 

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) veiklos kodas 9412. 

KMUIC turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, pavadinimą, antspaudą, 

firminį ženklą, sąskaitas bankuose, simboliką. 

Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais 

KMUIC turi teisę vienytis į sąjungą su kitomis asociacijomis ir stoti į tarptautines 

organizacijas, jei jų veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems 

galiojantiems įstatymams. 

KMUIC aktyviai dirba darbo užimtumo ir suaugusiųjų švietimo, moterų ir vyrų lygybių bei 

socialinės ekonomikos srityse. KMUIC nuolat teikia bendrąsias socialines paslaugas- nedirbančių 

moterų motyvavimas, konsultavimas, įdarbinimas, neformalus mokymas, bendradarbiaujant su 

Kauno m. soc. reikalų skyriumi, Kauno teritorine užimtumo tarnyba, bei kitais soc. partneriais. 

Pagrindinė KMUIC veikla projektinė. 2021 m. buvo įvykdyti 4 projektai, gautos dvi 

subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms organizacijoms.  

Projektai vykdomi pagal sutartyse numatytas sąlygas ir biudžetus. 

Kita ūkinė-komercinė veikla: 

-buhalterių kursai 

-anglų kalbos kursai 

-slaugos kursai 

-kompiuterinio raštingumo kursai 

-sekretorių administratorių kursai. 

 KMUIC turi visuotinį narių susirinkimą, vienasmenį valdymo organą – direktorių ir 

kolegialų valdymo organą- tarybą. 

 KMUIC valdymo organai veikia Centro ir jo narių naudai, laikantis įstatymų bei kitų 

teisės aktų, vadovautis Centro įstatais. 

 

Apskaitos principai ir politika 

 

 Finansinė apskaita tvarkoma ir metinė finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR 

 Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, 

2004 m. lapkričio 22 d. „Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 

buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės  sudarymo ir pateikimo taisyklėmis“(taikoma 

2014 m. rugpjūčio 28 d. Įsakymo Nr.1K-265 redakcija),  kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

teisės aktais bei patvirtintais įstatais.  

Pajamos bei sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu. Su atskirų programų įgyvendinimu 

susijusios sąnaudos grupuojamos pagal pasirinktą sąnaudų grupavimo būdą, patvirtintą pirmininko   

įsakymais. Rengiant finansinę atskaitomybę buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą. 



 

         Finansiniai KMUIC metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Visos sumos finansinėse ataskaitose  yra pateikiamos eurais.  

 

1. Ilgalaikis nematerialus turtas 

 

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukauptos amortizacijos 

suma. Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, taikant šiuos 

normatyvus: 

 

Ilgalaikio nematerialiojo turto grupė    Amortizacijos 

normatyvai (metai) 

 

Programinė įranga                   3 metai 

Licenzijos       4 metai  

Kitas nematerialusis turtas  4 metai 

 

2. Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) verte, 

sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma. 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 pagal tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. 

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti 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. 

Taikomi šie ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai: 

 

Ilgalaikio materialiojo turto grupė  Nusidėvėjimas normatyvai (metai) 

 

Pastatai       15 metai 

     

Transporto priemonės        4 metai 

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės                                               3 metai 

Baldai                            6 metai 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai      4 metai 

 

Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei 

vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 1000 Eur. 

 

Pagal nuomos arba panaudos sutartį turimo ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo arba 

remonto, kuris pailgina arba pagerina jo naudingąsias savybes, sąnaudos atskaitomos iš pajamų 

lygiomis dalimis per nuomos arba panaudos laikotarpį, pradedant nuo kito mėnesio, po darbų 

užbaigimo. 2020 metais KMUIC tokio remonto ar rekonstrukcijos sąnaudų nepatyrė. 

 

Kai ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas arba kitaip perleidžiamas, jo įsigijimo vertė 

bei susijęs nusidėvėjimas toliau nebeapskaitomi finansinėje atskaitomybėje, o su tuo susijęs pelnas 



 

arba nuostolis apskaitomas pelno (nuostolio) ataskaitoje. Pelnas arba nuostolis iš ilgalaikio 

materialiojo turto perleidimo nustatomas kaip skirtumas tarp įplaukų ir perleisto ilgalaikio 

materialiojo turto likutinės vertės. 

 

3. Atsargos 

 

Atsargos apskaitomos įsigijimo verte, kurią sudaro prekių pirkimo kaina bei visi su įsigijimu 

susiję papildomi kaštai ( transportas, draudimas ir kiti). 

Nurašytų atsargų bei prekių pardavimo savikaina skaičiuojama FIFO metodu. 

Įsigyto mažaverčio inventoriaus vertė pripažįstama sąnaudomis, pradėjus jį naudoti 

 

4. Gautinos sumos 

 

Finansinėse ataskaitose gautinos sumos pateikiamos suma, kurią tikimasi atgauti. Finansinių 

metų pabaigoje visos gautinos sumos peržiūrimos ir įvertinamos jų atgavimo galimybės. Beviltiškos 

gautinos sumos nurašomos tais metais, kuriais nustatoma, kad jos nebus atgautos.  

 Išlaidos, susijusios su būsimais laikotarpiais (spaudos prenumerata, turto draudimas, 

interneto svetainės talpinimas, el. paštas ir pan.), apskaitomos kaip būsimų laikotarpių sąnaudos 

trumpalaikio turto dalyje ir į sąnaudas nurašomos kas mėnesį lygiomis dalimis per sekantį 

ataskaitinį laikotarpį.  

 

5. Finansavimo apskaita  

  

Finansavimą sudaro dotacijos, tikslins finansavimas, juridinių ir fizinių asmenų parama, 

nario mokesčiai ir kitas finansavimas.  

Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus 

neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. Ji pripažįstama panaudota, 

kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma 

nepanaudota dotacijos dalis. 

Tiksliniam finansavimui priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos 

Sąjungos, užsienio valstybių ir jų įsteigtų fondų gautos lėšos, skirtos projektams (programoms) 

įgyvendinti. 

Tikslinis finansavimas pripažįstamas panaudotu tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta 

kompensuotomis. Panaudojus tikslinio finansavimo lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik 

finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas. 

Kitas finansavimas – tai finansavimas, gautas prekėmis, paslaugomis, arba kita parama, 

davėjui nenurodžius paramos konkretaus tikslo. Tokį finansavimą KMUIC naudoja savo nuožiūra. 

 

6.  Pajamų pripažinimas 

 

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos 

uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik KMUIC  ekonominės naudos 

padidėjimas.  

 

7. Sąnaudų pripažinimas 

 

          Sąnaudos registruojamos apskaitoje ir rodomos metinėse finansinėse ataskaitose pagal 

kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. 

Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos patirtos. 



 

Tikslinio finansavimo dalis, susijusi su programos (paramos) tikslų įgyvendinimu per 

ataskaitinį laikotarpį, registruojama atskiroje sąskaitoje „Kompensuotos sąnaudos“. 

Prie veiklos sąnaudų priskiriamos pardavimo, darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos), patalpų išlaikymo, patalpų nuomos, draudimo, mokesčių , transporto 

ir ryšių ir kitos veiklos sąnaudos. 

Pinigais, prekėmis ar paslaugomis suteikta parama priskiriama veiklos sąnaudoms ir rodoma 

Veiklos rezultatų ataskaitos atskirame straipsnyje. Prekėmis ir paslaugomis suteikta parama rodoma 

jų savikaina. 

Trumpalaikiu turtu gauta parama yra įvertinama perdavimo dokumente nurodyta verte. 

Tokia parama pripažįstama panaudota (sąnaudos pripažįstamos kompensuotomis) tą ataskaitinį 

laikotarpį, kai gautas turtas sunaudojamas. 

 

8. Mokesčių sąnaudos ir politika 

 

2021 metais KMUIC mokesčių srityje vadovavosi atitinkamais Lietuvos Respublikos 

mokesčių įstatymais bei kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais mokesčių apskaičiavimą, 

mokėjimą ir pan. 

. 

 

Aiškinamojo rašto pastabos 

 

 ILGALAIKIS TURTAS 

 

 2021 m ilgalaikio turto KMUIC neturi 

 

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos 

 

Ilgalaikio materialiojo turto grupės* 

Vidutinis naudingo tarnavimo 

laikas (metais) 

Pastatai   15 metai 

  

Transporto priemonės     4 metai 

Kompiuterinė įranga ir ryšio priemonės    3 metai 

Baldai    6 metai 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai     4  metai 

 

 2. ATSARGOS 

 

Visos  atsargos bei inventorius, kurio naudojimo laikas ne ilgesnis, kaip vieneri metai, yra 

pripažįstamos sąnaudomis ir nustatyta tvarka nurašomos iš karto, kai atiduodamos naudoti. 

2021-12-31 datai atsargų, prekių, inventoriaus nebuvo. 

 

3. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 

 

Išankstinių apmokėjimų ir būsimųjų laikotarpių 

sąnaudų straipsniai 

Finansiniai metai  Praėję finansiniai metai 

Per kitus 

finansinius 

metus 

Po kitų metų Per kitus 

finansinius 

metus 

Po kitų metų 

3.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 199  44  

     



 

3.1.1. Kiti išankstiniai apmokėjimai (tiekėjams) 0  0  

3.2. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 146  0  

        Draudimas 14    

        Parkavimas 50    

        Svetainės talpinimas, el. paštas 82    

     

Viso: 345  44  

 
4.  PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 

4.1. Pinigai banke ir kasoje  2021-12-31, Eur      

Pinigai banke ir kasoje 
Finansiniai metai 

(Suma) 

Praėję finansiniai 

metai  

(Suma) 

1 2 3 

Pingai  „Swedbank“ AB 25106,93 12344,20 

Kasa 896,95 596,85 

Iš VISO: 26003,88 12941,05 

 

5. FINANSAVIMAS 

 

 2021 m. gautas finansavimas 4-riems vykdomiems projektams : 

Gerovės Lietuvos Link: stiprus nevyriausybinis sektorius = darni visuomenė, 

Moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo priemonių kūrimas ir įgyvendinimas, 

Darbas- sėkmės garantas; 

Kartų bendrystė skaitmeninėse inovacijose. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta parama iš fizinių asmenų bei firmų. 

   

Gautas finansavimas 

pagal rūšis 

Laikotarpio 

pradžioje 

2021-01-01 

Gauta per 

laikotarpį 

Panaudota* 

per laikotarpį 

Grąžintas 

nepanaudotas 

finansavimas 

Laikotarpio 

pabaigoje 

(2021-12-31) 
Dotacija ilgalaikiam turtui 

įsigyti  
     

Parama 987 3.000 952 0 3.035 

Tiksliniai įnašai 0 191.007 191.007 0 0 

Kitas finansavimas 697 677  0 1374 

Iš viso 1.684 194.684 191.959 0 4.409 

 

 

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 



 

Įmonės įsipareigojimų būklė                     ( Eur) 

 

      7. SĄNAUDŲ KOMPENSAVIMAS                                                                            (Eur) 

 

Rodikliai Finansiniai metai 

Praėję 

finansiniai 

metai 
Kompensuotos sąnaudos, iš jų: 0 0 

Darbuotojų išlaikymo 0 0 

Nusidėvėjimo (amortizacijos) 0 0 

Ryšių 308 336 

Transporto išlaikymo 0 0 

Kitos  0 0 
 

 

                     

 

 

Direktorė                                          Roberta Ažukaitė 

 

Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

Mokėtinų sumų skaidymas pagal 

rūšis 
Iš viso 

Per vienerius 

finansinius 

metus 

Po vienerių 

metų, bet ne 

vėliau kaip per 

penkerius 

metus 

 

Viso: 17.683 1.455 16.228 

Kitos skolos    

1. Skolos tiekėjams 818 818  

2. Gauti išankstiniai apmokėjimai 0 0  

3. Pelno mokesčio įsipareigojimai 0 0  

4. Su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai 
0 0 

 

  4.1. Mokėtinas darbo užmokestis 0 0  

  4.2. Mokėtinas GPM 487 487  

  4.3. Mokėtinos soc.dr. įmokos    

5. Mokėtini mokesčiai    

6. Kitos mokėtinos sumos 16.378 150 16.228 

IŠ VISO: 830 830   
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