Finansų ministerijos
Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento
Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos skyriaus
atsakymai į pateiktus klausimus
2018-03-02

Atsakymai parengti vadovaujantis FM 2004 m. įsakymu Nr. 1K-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

1. Klausimas
• Partija rinkimų metu gauna iš fizinių asmenų ir kandidatų aukas, jas
panaudoja rinkimams.
Kokiuose VRA straipsniuose parodomos su fizinių asmenų aukomis susijusios
pajamos ir sąnaudos?
ATSAKYMAS:
✓Gautų aukų registravimas:
D 23 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
K 3424 Kitas finansavimas (jei nenurodyta konkreti paskirtis)
✓ Sąnaudos registruojamos pagal pobūdį ( skelbimų, reklamos ir ..)
✓ Patirtų sąnaudų sumą registruojamos finansavimo pajamos
D 3424 Kitas finansavimas (panaudotas)
K 512 Kitos finansavimo pajamos

1 klausimo atsakymas (tęsinys)
Eil.
Nr.
I.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Straipsniai

PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas,
parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės
biudžeto panaudojimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų
prekių savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų
taisymo

Pastabų
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

XXX

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

2 Klausimas
• Ar iš Įstatymo 17 straipsnyje išvardintos veiklos gautos pajamos turėtų būti
parodomos pagal Taisyklių 197 punkto reikalavimus ,,Straipsnyje „Pajamos
už suteiktas paslaugas, parduotas prekes“ parodomos uždirbtos pajamos už
suteiktas paslaugas ir parduotas prekes“?

• ATSAKYMAS
• Įstatymo 17 straipsnyje numatyta, kad politinės partijos turi teisę verstis
leidybos, spaudos ir atributikos platinimo, nuosavybės teise priklausančio
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, politinių bei kultūrinių
renginių (paskaitų, parodų ir kitų) organizavimo ir kita veikla, iš kurios
gautos lėšos gali būti naudojamos tik politinės partijos įstatuose
nurodytiems politinės partijos veiklos tikslams.

2 Klausimo atsakymas (tęsinys)
• Taip pajamos už paslaugas
Eil. Nr.

Straipsniai

I.

PAJAMOS

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

2.

Finansavimo pajamos

2.1.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo
pajamos

2.2.

Kitos finansavimo pajamos

3.

Kitos pajamos

Pastabų Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

XXX

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3 Klausimas
• 2016 m. gautas nepriimtinas nario mokestis, pvz. 1 000 eur. Nepriimtina
suma 2017 m pervesta į valstybės biudžetą.
• Ar klaidos taisymas turėtų būti parodomas Veiklos rezultatų ataskaitos 3.10
eilutės straipsnyje ,,Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo“?

ATSAKYMAS:
• Registruojamas gautas nario mokestis
D 23 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
K 3423 Nario mokestis
• Registruojamas grąžintas (pervesta į biudžetą)
D 3423 Nario mokestis
K 23 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pastaba: Šiuo atveju klaidos taisymo nėra.

4 klausimas
• Taisyklių 216 p. nurodyta ,,Jeigu ūkio subjektai reorganizuojami prijungimo arba
sujungimo būdu, kiekvienas ūkio subjektas, besijungiantis į naują ūkio subjektą
(juridinį asmenį), pagal reorganizavimo dienos būklę sudaro balansą. Naujas ūkio
subjektas, kuriam pereina visos reorganizuotų ūkio subjektų teisės ir pareigos,
pagal įsteigimo dienos būklę sudaro balansą, sudėdamas besijungiančių ūkio
subjektų balansus į vieną ir eliminuodamas jų tarpusavio įsipareigojimus“.
• Respublikonų partija nuo 2017-06-20 reorganizuota prijungimo būdu prie
Tautininkų sąjungos. Dabar Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga.
• Ar Respublikonų partija ir Tautininkų sąjunga turi sudaryti pagal reorganizavimo
dienos būklę t.y. 2017-06-20 tik balansą, ar ir kitas ataskaitas (balansą, veiklos
rezultatų ataskaitą ir aiškinamąjį raštą)?
• Ar Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga turi sudaryti pagal įsteigimo dienos
būklę t.y. 2017-06-20 tik balansą, ar ir kitas ataskaitas (balansą, veiklos rezultatų
ataskaitą ir aiškinamąjį raštą)?

4 Klausimo atsakymas
• Reorganizuojami ir reorganizavime dalyvaujantys subjektai pagal
reorganizavimo dienos būklę turi parengti veiklos rezultatų ataskaitą ir
balansą
• Jungimui naudojamas balansas, tačiau jo parengimui reikalingas ir laikotarpio
rezultatas, todėl reikia parengti veiklos rezultatų ataskaitą
• Reorganizavimo pabaigos datai sudaromas balansas (sujungti balansų
duomenys). Veiklos rezultatų ataskaitos nereikia, nes sujungtas subjektas
dar nepradėjo veiklos.
• Jei reorganizavimas buvo prijungimas (vyko ne metų pabaigai),
reorganizavime dalyvavęs ir po reorganizavimo tęsiantis veiklą subjektas,
finansinių metų pabaigoje parengs finansinių ataskaitų rinkinį. Jo veiklos
rezultatų ataskaitos duomenys bus nuo metų pradžios.

5 klausimas

• Prašome pakomentuoti Taisyklių 154 p. ,,Aiškinamajame rašte
pateikiama finansinių ataskaitų straipsnių išsamesnė analizė,
papildoma informacija ir paaiškinimai, susiję su ūkio subjekto veikla
per ataskaitinį laikotarpį“.
ATSAKYMAS:
✓ Aiškinamajame rašte detalizuojami duomenys, kurie subjekto
nuomone naudingi (reikalingi) finansinių ataskaitų vartotojams.
✓Pavyzdžiui,
Reikšminai pasikeitė ataskaitinio ir praėjusio laikotarpių pajamos. Tokį
pokytį reikėtų paaiškinti.
I.

PAJAMOS

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

15 000

3 000

Kita informacija
Rengiamas FM 2004 m. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintų 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 taisyklių naujos redakcijos projektas.

KONTAKTAI
• Elektroninio pašto adresas paklausimų siuntimui:
• Konsultavimo telefonai
• 8 5 2 390 018
• 8 5 2 194 429

finmin@finmin.lt

