
 

 

Vietos veiklos grupė "Pajūrio kraštas" įm. Kodas 301533050 
____________________________________________________ 

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas) 

Klaipėdos g. 74, Gargždai 

_____________________________________________________ 

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

________________________________________________________________ 

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

 

Patvirtinta 

Visuotinio narių 

susirinkimo protokolu   

                                                                                                                               2020-05-05 Nr.VS-20-1 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA             

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 
 

_____________2020-01-24________________ Nr. 1 

(sudarymo data) 

(eurais) 

 TURTAS Pastabų 

Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

A. ILGALAIKIS TURTAS  11807 21803 

I.  NEMATERIALUSIS TURTAS  - - 

II. MATERIALUSIS TURTAS  11807 21803 

III. FINANSINIS TURTAS  - - 

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS  - - 

B. TRUMPALAIKIS TURTAS  39305 41005 

I.  ATSARGOS  3 3 

II. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS  667 981 

III.  KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  - - 

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  38635 40021 

 TURTAS, IŠ VISO  51112 62808 

C. NUOSAVAS KAPITALAS  15305 3075 

I. DALININKŲ KAPITALAS  - - 

II. REZERVAI   - - 

III. NELIEČIAMASIS KAPITALAS   - - 

IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS  15305 3075 

D. FINANSAVIMO SUMOS  27355 54153 

E. MOKĖTINOS SUMOS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI 
 8452 5580 

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  - - 

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  8452 5580 

 NUOSAVAS KAPITALAS, 

FINANSAVIMO SUMOS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO 

 51112 62808 

 

Pirmininkė  

____________________________ 

(subjekto įstatuose nurodyto 

valdymo organo nario pareigų 

pavadinimas) 

 

 

_______________ 

(parašas) 

 

Raimonda Damulienė 

_______________ 

(vardas, pavardė) 

 

 
   

 



 

Vietos veiklos grupė "Pajūrio kraštas" įm. Kodas 301533050 
____________________________________________________ 

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas) 

Klaipėdos g. 74, Gargždai 

_____________________________________________________ 

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

________________________________________________________________ 

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

 

Patvirtinta 

Visuotinio narių 

susirinkimo protokolu   

                                                                                                                               2020-05-05 Nr.VS-20-1 
 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
 

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 
 

_____________2020-01-24________________ Nr. 1 

 (eurais) 
Eil. 

Nr. 

Straipsniai Pastabų Nr. Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

I. PAJAMOS  98128 89646 

1. PARDAVIMO PAJAMOS  11678 1000 

2. FINANSAVIMO PAJAMOS  86450 86400 

3. KITOS PAJAMOS   2246 

II. SĄNAUDOS  85898 86599 

1. PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 

SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO 

SĄNAUDOS 

 - - 

2. VEIKLOS SĄNAUDOS  8589 86518 

3. KITOS SĄNAUDOS   81 

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ 

 12230 3047 

IV. PELNO MOKESTIS  - - 

V. GRYNASIS VEIKLOS 

REZULTATAS 

 12230 3047 

 

Pirmininkė Raimonda Damulienė 
_________________________ 

(subjekto įstatuose nurodyto 

valdymo organo nario pareigų 

pavadinimas) 

_________ 
(parašas) 

_______________ 

(vardas, pavardė) 

 



Patvirtinta 

Visuotinio narių 

susirinkimo protokolu   

                                                                                                                               2020-05-05 Nr.VS-20-1 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“ 

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

UŽ  2019-01-01  - 2019-12-31 LAIKOTARPĮ 

 

BENDROJI INFORMACIJA 

 

 Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“ įregistruota 2008 m. sausio 28 d., adresu Klaipėdos 

g. 74, Gargždai. Įmonės teisinė forma - Asociacija, įmonės kodas 301533050. 

Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“ (toliau - VVG „Pajūrio kraštas“) yra ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo nuo įregistravimo dienos, jos veiklos tikslas nėra 

pelno siekimas. Gauto pelno įstaiga negali skirstyti steigėjams, nariams, o yra skiriamas įstatuose 

numatytiems tikslams įgyvendinti. VVG valdymo organai: visuotinis narių susirinkimas, valdyba, 

pirmininkas.   

 VVG „Pajūrio kraštas“ finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia 

– sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d. 

VVG „Pajūrio kraštas“ 2019 m. lėšų šaltiniai yra iš  ES struktūrinio fondo ir Lietuvos 

valstybės biudžeto bei organizacijos narių nario mokestis. 

Įgyvendinant projektą  „Vietos veiklos grupės“ „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros 

strategija“ 2019 m. pradžioje dirbo 4 asmenys, kurie užėmė 3 etatus t.y. VPS administravimo 

vadovės (1,0 etatas), VPS administratorės (1 etatas), VPS finansininkės (0,5 etato)  ir VPS Viešųjų 

ryšių specialistės (0,5 etato). 2019 m. pabaigoje dirbo 4 asmenys, kurie užėmė 3 etatus t.y. VPS 

administravimo vadovės (1,0 etatas), VPS administratorės (1,5 etatas) ir VPS finansininkės (0,5 

etato). 

VVG „Pajūrio kraštas“ buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama „Excel“ programa bei 

2010 m. lapkričio 18 d.  gauta programa „Apskaita“, „Apskaita5“. VVG „Pajūrio kraštas“ vykdomų 

projektų finansinę kontrolę vykdė  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. 

   

APSKAITOS POLITIKA 

VVG „Pajūrio kraštas“  tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinę 

atskaitomybę, vadovavosi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu 

Nr. 1K-372 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1K-443 

redakcija). Taip pat organizacija savo veikloje vadovaujasi bendraisiais apskaitos teisės aktais, 

taisyklėmis ir organizacijos vadovo patvirtintais įsakymais ar tvarkomis 



 

NEMATERIALUSIS TURTAS 

Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas. 

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė laikoma lygia nuliui. Nematerialiojo turto 

amortizacijos suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Nematerialiojo turto 

amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Pradedama skaičiuoti 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. 

Nustatytas ilgalaikio nematerialiojo turto tarnavimo laikas: remiantis LR teisės aktais,  

ilgalaikis turtas nudėvimas pagal nustatytus normatyvus  – 3 metai. VVG „Pajūrio kraštas“ 

nematerialujį turtą, t.y. kompiuterinę programinę įrangą buvo įsigijusi 2008 m. gruodžio 15 d., 

įgyvendinant projektą „VVG „Pajūrio kraštas“ veiklos optimizavimas IT pagalba“ už 666,13 €. 

Ilgalaikis nematerialusis turtas 

      1 lentelė                                            

Turto grupė 
Įsigijimo vertė 

(€) 

Sukaupta  

amortizacija (€) 

Likutinė vertė 

(€) 

Internetinė svetainė - 3 metai 

(remiantis LR įsakymu ilg.turtas 

nudėvimas pagal nustatytus 

normatyvus) projektas „VVG 

„Pajūrio kraštas“ veiklos 

optimizavimas IT pagalba“. 

666,13 666,13 0,00 

Iš viso: 666,13 666,13 0,00 

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė 0,00 €. 

 

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

 Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, o balanse - pateikiamas 

balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto 

įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo 

tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas, remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 

patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvais.  

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė -  11 807,25 €. 

Per ataskaitinį laikotarpį VVG „Pajūrio kraštas“ ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo. 



VVG „Pajūrio kraštas“ 2019 m. pardavė ilgalaikį materialiujį turtą: 2 vnt. universalią 

mobilią lauko virtuvę su maisto gaminimo įranga ir 2 vnt.  edukacinių pramogų organizavimui 

pritaikytą priekabą. Tai pat 2019 m. buvo nurašytos ir perduotos 2 vnt. aliuminės palapinės. 

Detali informacija apie VVG „Pajūrio krašto“ ilgalaikį materialųjį turtą pateikta 2 

lentelėje:  

Ilgalaikis materialusis turtas 

     2 lentelė     

Eil. 

Nr. 

In
v
en

to
ri

n
is

 k
o
rt

el
ės

 N
r.

 

Ilgalaikio turto pavadinimas   Metų pabaigoje 

 

 

  

Pradinė 

vertė (€) 

sukaupta 

nusidėv. 

suma (€) 

likutinė 

vertė (€) 

  

  

1 00001 Skaitmeninis fotoaparatas "Canon" 291,27 290,99 0,28 

2 00002 Stacionarus kompiuteris su operac.sistem. 926,49 926,20 0,29 

3 00003 Nešiojamas kompiuteris su kompiuterine įranga 926,49 926,20 0,29 

4 00005 Multimedija su projektorius su priedais 723,83 723,54 0,29 

5 00006 STACIONARUS KOMPIUTERIS HP 6000 MT PRO  1901,33 1470,04 431,29 

6 00007 STACIONARUS KOMPIUTERIS HP 6000 MT PRO  1125,33 1125,04 0,29 

7 00009 STACIONARUS KOMPIUTERIS HP 6000 MT PRO  1125,33 1125,04 0,29 

8 00013 Daugiafunkcinis įrenginys "HP COLOR LASERJET 

CP2025DN" 

949,84 949,55 0,29 

9 00014 FOTOAPARATAS  "HP LASERJET M2727NF MFP" 843,78 843,49 0,29 

10 00015 Dokumentų įrišimo įrenginys "Unibind XU138" su 

viršelių rinkiniu 

1324,35 1324,06 0,29 

11 00016 Skaitmeninės laikmenos 379,14 378,83 0,31 

12 00017 Keturios darbo vietos 3005,21 3004,92 0,29 

13 00018 Dvi darbo vietos 1259,04 1258,75 0,29 

14 00019 Penkių lygių besisukančios lentynos 671,59 671,30 0,29 

15 00020 Dviejų lygių besisukančios lentynos 475,30 475,01 0,29 

16 00021 Laukiamojo baldai 1076,98 1076,69 0,29 

17 00022 Konferencijų baldai 468,28 467,99 0,29 

18 00023 Aiškinamasis stendas 492,35 492,06 0,29 

19 00024 Skeneris Plustek Smart Office PL2550 577,79 577,50 0,29 

20 00025 Projektorius Epson EBx12 512,63 512,34 0,29 

21 00026 Viešinimo stendas (aiškinamasis stendas) 289,62 289,33 0,29 

22 00029 Aiškinamasis stendas 492,35 492,06 0,29 

23 00033 Aliuminė palapinė 579,24 578,95 0,29 



24 00034 Aliuminė palapinė 579,24 578,95 0,29 

25 00035 Aliuminė palapinė 579,24 578,95 0,29 

26 00036 Aliuminė palapinė 579,24 578,95 0,29 

27 00038 Daugiafunkcinis aparatas HP LaserJet Pro 400 M425dn 558,68 558,39 0,29 

28 00043 Priekaba „Tauras B 753“ Z3DRX701XFK003985  2220,00 2219,71 0,29 

29 00046 Stacionarus kompiuteris Varlė 911,00 910,71 0,29 

30 00047 Nešiojamas kompiuteris Lenovo G70 985,00 984,71 0,29 

31 00048 Nešiojamas kompiuteris Lenovo G70 985,00 984,71 0,29 

32 00049 Tinklinė duomenų saugykla Buffalo NAS Te 917,00 916,71 0,29 

33 00050 Antresolė su pakyla (ant ratukų) 683,42 483,84 199,58 

34 00051 Dokumentų spinta metalinė h-1990-1000 665,86 471,53 194,33 

35 00052 Dokumentų spinta metalinė h-1040-800 642,51 454,90 187,61 

36 00053 Automobilis „Škoda OCTAVIA AMBITION 1.6 TDI 81 

KW“ 

21000,00 10214,56 10785,44 

    Iš viso: 51723,75 39916,50 11807,25 

 

 VVG  „Pajūrio kraštas“ nebalansinėje sąskaitoje apskaito turtą, gautą pagal panaudą ar 

kitokiu pagrindu: patalpas, esančias Klaipėdos g. 74 ir buhalterinę programą „Apskaita“. 

              2020 m. sausio 7 d. ir 2020 m. sausio 8 d. atlikta ilgalaikio turto inventorizacija. 

Inventorizacijos komisija jokių neužpajamuotų vertybių neaptiko, tačiau pasiūlė nurašyti (gavus iš 

eksperto dokumentą, kuriuo pažymima,  kad turtas yra sugadintas ir jo remonto išlaidos sudaro 

daugiau kaip 50 % pirkimo vertės arba turtas yra pripažintas netvarkomu) šį turtą: internetinę 

svetainę, inventorinis Nr. 00004; skaitmeninį fotoaparatą „Canon“, inventorinis Nr. 00001; 

stacionarų kompiuterį su operacine sistema,  inventorinis Nr. 00002; nešiojamąjį kompiuterį su 

kompiuterine įranga,  inventorinis Nr. 00003; multimedijos  projektorių su priedais, inventorinis Nr. 

00005; aiškinamąjį stendą,  inventorinis Nr. 00029; stacionarų kompiuterį  HP 6000 MT PRO,  

inventorinis Nr. 00007; stacionarų kompiuterį  HP 6000 MT PRO,  inventorinis Nr. 00009; 

daugiafunkcinį įrenginį „HP COLOR LASERJET CP2025DN“,  inventorinis Nr. 00013; 

fotoaparatą  „HP LASERJET M2727NF MFP“, inventorinis Nr. 00014; dokumentų įrišimo įrenginį 

„Unibind XU138“ su viršelių rinkiniu, inventorinis Nr. 00015; skaitmenines laikmenas, inventorinis 

Nr. 00016; aiškinamąjį stendą, inventorinis Nr. 00023. 

 

TRUMPALAIKIS TURTAS 

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 

 VVG „Pajūrio kraštas“ įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, 

taikant nuolat apskaitomą atsargų būdą - FIFO metodą. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo 

kaina, prie kurios pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie 



vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo, kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. 

Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis (pardavimo 

savikaina) tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos. 

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų buvo įsigyta už 2 935,15 €: ūkinės veiklos – 1 034,45 € 

(kuras ), įgyvendinant projektą „Vietos veiklos grupės“ „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros 

strategija“ – 1 900,70 €, iš jų įsigyta kuro už 1357,50  €, kanceriarinių prekių – 87,00  € transporto 

išlaikymui reikalingos prekės – 456,20 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis sudarė – 

2,68 € t.y. kuro – 0,37 € ir pinigų priėmimo kvitų – 2,31 €, o kitos atsargos nurašytos į sąnaudas. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko 477,28 € būsimųjų laikotarpių sąnaudų, iš jų 

internetinės svetainės talpinimo paslaugos 56,82 € ir transporto priemonės valdytojų civilinės 

atsakomybės privalomųjų ir KASKO draudimų  - 420,46 €. 

2019 m. gruodžio 31 d. gautinų sumų likutį sudarė: 

 

Gautinos sumos 

    3 lentelė                                            

Gautinų sumų pavadinimas Suma (€) 

Atskaitingam/-as asmeniui/-uo( iš jų už kurą 86,94  €) 99,36 

Nario mokestis 90,00 

Iš viso: 189,36 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis sudarė 38 634,71 €: iš ūkinės veiklos 16 

341,20 € ir „Vietos veiklos grupės“ „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“- 22 

293,51 €.  

 Ūkinės veiklos sąskaitos likutį sudaro gautas nario mokestis už ataskaitinius ir 

ankstesnius metus, ataskaitinių ir praėjusių metų pelnas taip pat gauti išankstiniai apmokėjimai -  

nario mokestis.  

Įgyvendinant projektą „Vietos veiklos grupės“ „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos 

plėtros strategija“ pinigai yra skiriami iš  ES struktūrinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto, todėl 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis iš  ES struktūrinio fondo – 18 949,48 € ir Lietuvos 

valstybės biudžeto – 3 344,03 €. 

 

FINANSAVIMAS 

 

  Tiksliniam finansavimui priskiriamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų arba iš kitų 

šaltinių (Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir jų įsteigtų fondų ir kt.) gautos lėšos, skirtos 



programoms įgyvendinti arba kitiems tikslams. Gautinas tikslinis finansavimas apskaitoje 

registruojama tik tada, kai gaunama patikima informacija, kad tos lėšos bus gautos. 

Nario mokestis renkamas ir naudojamas VVG „Pajūrio kraštas“  įstatuose nustatyta tvarka. 

Kadangi tikimasi, kad per įstatuose nustatytą laikotarpį nario mokesčiai bus sumokėti, į apskaitą 

įtraukiami kaip gautini nario mokesčiai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautino nario mokesčio 

liko 90,00 €, nes nevisi nariai susimokėjo nario mokestį už 2019 metus. Gauto nario mokesčio suma 

-  199,00 €. Per ataskaitinį laikotarpį nario mokesčio finansavimo nepanaudota Ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje nepanaudoto nario mokesčio finansavimo liko 991,95 €. 

Finansavimo sumos, gautos už ilgalaikį turtą arba iš pinigais gautų finansavimo sumų 

įsigijus ilgalaikį turtą, pripažįstamos panaudotomis per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio 

materialiojo turto nusidėvėjimo (nematerialiojo turto amortizacijos) suma arba nurašomo nevisiškai 

nudėvėto (amortizuoto), bet netinkamo naudoti turto likutine verte. Balanse rodoma nepanaudota 

finansavimo dalis, kuri ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 11 807,25 €. Nepanaudotą 

finansavimo dalį sudaro ilgalaikio materialaus turto, įsigyto iš projektų „VVG „Pajūrio kraštas“ 

veiklos optimizavimas IT pagalba“ -  1,15 €, „Atvirumas pokyčiams ir naujovėms – kelias į sėkmę“ 

– 0,29 €, „Klaipėdos rajono kaimo vietovių plėtros strategija“– 1 018,63 €, „ABC vietos 

gamintojams“ (ABC for Local Producers) – 1,74 €  ir „Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 

2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ – 10 785,44 € likutinės vertės. Per ataskaitinį laikotarpį 

panaudota finansavimo 9 995,47 € projektams: „Klaipėdos rajono kaimo vietovių plėtros 

strategijai“– 590,40 €, „ABC vietos gamintojams“ (ABC for Local Producers) – 5 902,87  € ir 

„Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ – 3 502,20 €.   

               Gautos lėšos iš ES struktūrinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto skirtos numatytam 

tikslui panaudoti,  vykdymui pripažįstamos finansavimu. Jos parodomos, kaip panaudotos per 

ataskaitinį laikotarpį to laikotarpio patirtoms su programos vykdymu susijusioms sąnaudoms 

kompensuoti.  

 Projekto  „Vietos veiklos grupės“ „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ 

administravimui 2019 m. VVG „Pajūrio kraštas“ gavo 63 323,43 € tikslinio įnašo, kurį sudaro 

finansavimas iš ES struktūrinių fondų 53 824,92  € ir Valstybės biudžeto – 9 498,51 €. Panaudota  - 

80 403,03 €. Detalesnė informacija apie finansavimo panaudojimą pateikta lentelėje. 

 

Projekto  „Vietos veiklos grupės“ „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ tikslinio 

finansavimo panaudojimas 

                                                                                                                                 4 lentelė                                            

Išlaidų (sąnaudų) pavadinimas Suma (€) 



 

Atsakaitinio laikotarpio pabaigoje šio projekto tikslinio įnašo likutis sudarė 14 466,01 €. 

2019 metų veiklos rezultatas yra lygus – 12 230,15 € t.y. gautos pajamos už parduotą 

turtą. Ataskaitinių metų pelną mažina sąnaudos, kurioms nebuvo gautas finansavimas t.y. banko 

mokesčių, draudimo, ryšių, transporto, skelbimų, nario mokesčiosąnaudos.  

 

ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

VVG „Pajūrio kraštas“ įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje 

atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte. Įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina, 

t.y. už sandorį mokėtina pinigų ar pinigų ekvivalentų suma. Įsipareigojimai apima  skolas 

darbuotojams, prekių tiekėjams, rangovams, paslaugų teikėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir 

savivaldybių institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims. 

VVG įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiai   įsipareigoji-

mai – tie, kuriuos organizacija turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį nuo balanso 

sudarymo datos. Ilgalaikiams įsipareigojimams taip pat priskiriamos trumpalaikės paskolos, jeigu jų 

grąžinimo terminas pratęstas arba yra sudaryta pakartotinio finansavimo sutartis ilgesniam nei 

VPS administravimą atliekančių darbuotojų darbo užmokestis pagal 

darbo sutartį ir sukauptų atostoginių sąnaudos 

71 604,09 

 

VPS administravimą atliekančių darbuotojų mokymų sąnaudos 96,80 

Komandiruotės  išlaidos 366,00 

Kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimo išlaidos 76,00 

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                                                                                                                                                                                       409,76 

VPS vykdytojos dalyvavimo tinkluose nario mokestis 300,00 

Viešųjų paslaugų teikėjų paslaugos 543,23 

Biuro įrangos sąnaudos 249,00 

Biuro patalpų komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidos 1 319,77 

Transporto priemonės (automobilio) įsigijimo arba išperkamosios nuomos 

ir išlaikymo išlaidos 861,89 

Kuro išlaidos 1 357,81 

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos (viešinimo renginų išlaidos, 

mokymų renginių išlaidos, skelbimai, interneto svetainės sukūrimas 

irpriežiūra, domenas, facebook,ir kt.) 3 218,68 

Iš viso: 80 403,03 



vienerių metų laikotarpiui. Trumpalaikiai įsipareigojimai – tie, kurie turi būti įvykdyti per vienerius 

metus nuo balanso sudarymo datos. Trumpalaikiams įsipareigojimams taip pat priskiriama 

ilgalaikių įsipareigojimų dalis, kuri turės būti apmokėta per vienerius metus. VVG ilgalaikių 

įsipareigojimų neturi, tačiau trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 

8 452,05 €, iš jų skola atskaitingam asmeniui – 12,42 €, skolos tiekėjams – 413,02 € ( Klaipėdos 

rajono savivaldybei už komunalines paslaugas – 145,28 €, UAB „Tele2- 22,36 €, UAB „Trevena“ – 

234,48 €, AB „Lietuvos radio ir televizijos centrui“ – 10,90 €), sukaupti atostoginiai – 8 026,61 €.  

Atostoginių kaupimas darbuotojams, t. y. įsipareigojimas suteikti darbuotojams 

apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. Įsipareigojimo suma 

nustatoma atlikus uždirbtų ir nepanaudotų atostogų dienų inventorizaciją. Nustačius kiekvieno 

darbuotojo nepanaudotų atostogų dienų skaičių ir padauginus jį iš darbuotojo vidutinio vienos darbo 

dienos užmokesčio, nustatomas įsipareigojimas darbuotojams.  

Sukauptų atostoginių detalesnė informacija 
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Pareigos Sukauptų atostogų dienų skaičius 

Suma už 

sukauptus 

atostoginius (€) 

VPS administravimo  vadovė 50 5 939,54 

VPS administratorė 
10 882,75 

VPS finansininkė 
20 884,07 

VPS administratorė  7 320,25 

Iš viso: 8 026,61 

 

 

PAJAMOS 

 

VVG „Pajūrio kraštas“ pajamos pripažįstamos ir apskaitomos, vadovaujantis kaupimo 

principu. Pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, 

neatsižvelgiant į pinigų gavimą.  

Pajamoms apskaityti išskiriamos šios pajamų grupės pagal veiklos rūšis: pajamos už 

suteiktas paslaugas, parduotas prekes,  finansavimo pajamos ir kitos pajamos. 

Per  ataskaitinį laikotarpį  organizacija gavo ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pelno 

– 11 678,00 €. 



Finansavimo pajamos – gautų arba gautinų finansavimo sumų dalis, panaudota per 

ataskaitinį laikotarpį ūkio subjekto turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Finansavimo pajamos skirtos 

per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų, susijusių su finansuojamų programų, projektų ar kitų 

organizacijos veiklų įgyvendinimo, kompensavimo apskaitai. Finansavimo pajamos sudarė 86 

450,06 €, iš jų tiksliniai įnašai iš įgyvendintų projektų „Klaipėdos rajono kaimo vietovių plėtros 

strategija“  – 590,40 €, „ ABC vietos gamintojams“ (ABC for Local Producers) – 1 954,43 € ir 

projekto  „Vietos veiklos grupės  „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ 

administravimui – 83 905,23 €. 

SĄNAUDOS 

Sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo vertės 

sumažėjimu  ar įsipareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas 

kapitalas, išskyrus tiesioginį jo sumažinimą. 

Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį 

laikotarpį, per kurį jos patirtos. 

Sąnaudos turi būti įvertintos tikrąja verte. Paprastai atsiskaitymai atliekami pinigais arba 

jų ekvivalentais, todėl sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų 

ekvivalentų suma.  

VVG „Pajūrio kraštas“, registruodama sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokiai  

veiklai vykdyti buvo patirtos. Taip pat sąnaudų grupės dar detalizuojamos pagal įvykdytus 

projektus. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: suteiktų paslaugų ir parduotų prekių 

savikainos, veiklos, kitos ir pelno mokesčio sąnaudos. 

VVG „Pajūrio kraštas“ veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudas parodo 

pagal jų pobūdį. Išskiriami šie pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniai: 

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikainos sąnaudos, patirtos gaminant prekes ar 

teikiant paslaugas, parduotas per ataskaitinį laikotarpį. Šių sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį 

nepatirta. 

2. Kitos sąnaudos – sąnaudos, atsirandančios vykdant nepagrindinę veiklą. Kitos veiklos 

sąnaudose registruojama: nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto 

perleidimo; nuostoliai dėl valiutų kursų pasikeitimo; palūkanų sąnaudos; baudos, delspinigiai. Šių 

sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį patirta 0,58 €. 

3. Veiklos sąnaudos, rodomos visos su pelno nesiekiančio juridinio asmens veikla 

susijusios sąnaudos, suteiktos paramos, labdaros ir kitos sąnaudos, kurios nepriskirtos prie suteiktų 

paslaugų ir parduotų prekių savikainos ir kitų pardavimų sąnaudų.  Veiklos sąnaudos:  

3.1. pardavimo sąnaudos – patirtos ir pirkėjų nekompensuojamos prekių ir paslaugų 

pardavimo sąnaudos, kurių VVG „Pajūrio kraštas“ 2019 m. nepatyrė. 



3.2. Darbuotojų išlaikymo sąnaudos – sąnaudos, susijusios su darbuotojų darbo santykiais, 

t. y. atlyginimai, atostoginiai, kompensacijos už nepanaudotas atostogas bei sukaupti atostoginiai ir 

su jais susijusios socialinio draudimo įmokos bei įmokos į garantinį fondą. Viso šių sąnaudų per 

2019  metus patirta  - 71 604,20 €, įgyvendinant projekto „Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 

2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ administravimą. 

3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos – viso ilgalaikio turto, naudojamo 

pagrindinėje ir kitoje veikloje, nusidėvėjimo sąnaudos. Įgyvendinant projektų   „Klaipėdos rajono 

kaimo vietovių plėtros strategijos“– 590,40 €, „ABC vietos gamintojams“ (ABC for Local 

Producers) – 1 953,85 € ir projekto „Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos 

plėtros strategija“ – 3 502,20 €. Viso įsigyto turto nusidėvėjimas ir amortizacija sudarė – 6 046,45 

€; 

3.4. Patalpų išlaikymo bei  ryšių sąnaudos – komunalinių paslaugų, įskaitant šildymą, 

vandentiekį ir kanalizaciją, elektros energiją, telefoninių pokalbių, pašto, skelbimai, viešinimas 

(facebook) interneto priežiūros, internetinės svetainės priežiūros ir kitos sąnaudos. Viso patalpų 

išlaikymo bei  ryšių sąnaudų patirta už 1 861,14 €. 

3.5. Transporto išlaikymo sąnaudos – automobilių kuro, eksploatacijos, remonto, 

transporto draudimo ir kitos panašios sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pastarųjų buvo patirta už 2 

711,07 €. 

3.6. Turto vertės sumažėjimo sąnaudos –  turto vertės sumažėjimo suma jį nuvertinus 

sudarant metinę finansinė atskaitomybę. Šių sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį VVG „Pajūrio 

kraštas“ nepatyrė. 

3.7. Kitos veiklos sąnaudos – kitos pagrindinės veiklos sąnaudos, nepriskiriamos 

išvardintoms sąnaudų grupėms (pvz., banko mokesčiai, nurašytos kanceliarinės prekės, skelbimų 

paslauga laikraštyje, nario mokestis, maitinimo paslauga renginių metu,  renginių organizavimo 

paslaugos, kvalifikacijos kėlimo, lektorių paslaugos, interneto svetainės tech. priežiūros,  svetainės 

talpinimo paslauga ir kt.)  - 3 674,47 €. 

3.8. Suteiktos labdaros, paramos sąnaudos – pinigais, prekėmis ar paslaugomis suteikta 

labdara ir parama, kurių vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“ neteikė. 

3.9. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo patirtos sąnaudos –  sąnaudos, susiję su 

praėjusių laikotarpių klaidų taisymu, išskyrus praėjusių ataskaitinių laikotarpių nebaigtų programų 

klaidas. Per 2019  m. esminių klaidų taisymų nebuvo.  

 

Pirmininkė      Raimonda Damulienė 

 

Finansininkė      Vaida Berenė   


