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Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“
FINANSINĖS VEIKLOS PATIKRINIMO

AKTAS UŽ 2020 m.
Santrauka

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ (toliau vadinama
bendrija „Viltis“) revizijos komisija, susidedanti iš pirmininkės Vitalijos Marcelytės, narių
Reginos Livšic ir Regina Veržbickienės, bei dalyvaujant bendrijos „Viltis“ vyr. buhalterei
Dovilei Aušrei patikrino bendrijos „Viltis“ finansinę veiklą nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020
m. gruodžio 31 d.

Revizija pradėta 2021 m. kovo 29 d. ir baigta 2021 m. kovo 30 d.
Darbo metu susipažinta ir patikrinta 2020 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas,

veiklos rezultatų ataskaita, veiklos ataskaita bei aiškinamasis raštas. Finansinės
atskaitomybės duomenis pagrįsti atrankos būdu buvo pasirinkti duomenys, siekiant įsitikinti,
jog finansinėje atskaitomybėje nėra esminių klaidų, o joje pateiktos sumos teisingos ir
pagrįstos. Tuo tikslu, buvo peržiūrėti pirktų paslaugų, banko, pardavimų, darbo užmokesčio
priskaitymo dokumentai, atsargų, ilgalaikio materialiojo turto, apskaitos registrai, didžiosios
knygos sąskaitos.

Bendrijos „Viltis“ finansiniai ,etai sutampa su kalendoriniais metais. Bendrija
atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 24
straipsnio reikalavimus, rengia trumpą metinę finansinę atskaitomybę.

2020 m. pabaigoje bendrijoje „Viltis“ dirbo 8 samdomi darbuotojai.
2020 m. bendrija „Viltis“ vykdė šiuo projektus:

Projekto pavadinimas Gauta lėšų, Eur Panaudota lėšų,
Eur

Pastabos

[...] [...] [...] [...]
Viso: 156975 156975

Buhalterinės apskaitos duomenys patvirtinti materialinių vertybių, piniginių lėšų, skolų
įmonei ir įmonės įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Turto, pinigų ir gautinių skolų
bei bendrijos mokėtinų skolų inventorizacija atlikta 2019-12-31 dienos būklei pagal
2019-09-28 dienos asociacijos vadovės įsakymą Nr. V-7. Inventorizacijos metu turto trūkumų
nei perteklių nenustatyta.
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Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, o balanse atspindimas
likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai
proporcingu metodu. Bendrijoje „Viltis“ ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti
yra nustatyti normatyviai.

Naujai įsigytam ilgalaikiam materialiajam turtui nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti
nuo sekančio mėnesio jį perdavus eksploatuoti. Surašomi turto įvedimo į eksploataciją aktai.
Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto minimali vertė 1000,0 Eur.

2020-12-31 d. bendrija „Viltis“ disponavo tokiu ilgalaikiu materialiuoju turtu likutinė
vertė:

IMT grupės pavadinimas Likutinė vertė, Eur
[...] [...]

Viso: 165951

Bendras bendrijos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 45312 Eur.
Duomenys, apie turimą ir įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą bei priskaičiuotą

nusidėvėjimą pateikti metinėje finansinėje atskaitomybėje 2020-12-31 d., atitinka pirminės
apskaitos duomenis.

Balanse trumpalaikis turtas 2020-12-31 d. yra 98488 Eur. Trumpalaikis turtas
detalizuotas pagal grupes:

Eil. Nr. Pavadinimas Suma Eur
[...] [...] [...]

Viso trumpalaikis turtas: 98488

Pirkėjų įsiskolinimas 2020-12-31 d. sudarė 935 Eur. Trumpalaikiai įsipareigojimai –
skolos paslaugų tiekėjams sudarė 3836 Eur. Įsisenėjusių skolų tiekėjams bendrija neturi. Su
Valstybės biudžetu atsiskaityta laiku. Delspinigių nepriskaičiuota.

Balanso eilutėje Gauti išankstiniai apmokėjimai yra parodyta 2145 Eur, tai pagal
sudarytas išankstines sutartis gautas avansas iš paslaugų teikėjo.

Patikrintas nario mokesčio panaudojimas. Per 2020 m. nario mokesčio panaudota – 465
Eur.

Nario mokestis buvo panaudotas tarybos narių telefono pokalbio ir kelionių į tarybos
posėdžius kompensavimui, bei bendrijos ūkiniams reikalams. Nario mokestis apskaitomas
teisingai, panaudotos lėšos įformintos pagal buhalterinius dokumentus.

2020 metais bendrija „Viltis“ gavo paramos daiktais už 61408 Eur.
2020 m. bendrijos finansinis rezultatas – 1941 Eur grynojo pelno.
Atlikus patikrinimą tvirtiname, kad visų projektų ir kitos veiklos lėšos naudojamos

pagal paskirtį, pažeidimų nenustatyta.

IŠVADOS

Metinė finansinė atskaitomybė parengta ir tvarkoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir
pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos principais, Verslo apskaitos
standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančias buhalterinę
apskaitą.

Turtas yra valdomas pagal teisės aktus, turto inventorizacijos atliekamos Vyriausybės
numatyta tvarka, atsiskaitymai, ūkinės operacijos ir įvykiai grupuojami specialiai paruoštuose
apskaitos registruose, tai leidžia iš sukauptų duomenų gauti informaciją valdymo poreikiams.
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Buhalteriniai dokumentai segami tvarkingai. Lėšos naudojamos pagal paskirtį,
pažeidimų nenustatyta.
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