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UAB „Tezaurus auditas“

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
VŠĮ „ŽIEDINĖ EKONOMIKA“ DALININKUI
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito
Sąlyginė nuomonė
Mes atlikome VšĮ „Žiedinė ekonomika“ (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant
reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti“ aprašytų dalykų galimą poveikį
atitinkamiems duomenims, pridėtos finansinės ataskaitos, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 2020
m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje
galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir Pelno nesiekiančių
ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų Buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo
ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles.
Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti
Įstaiga pasirašė finansavimo sutartį su Lietuvos gamtos fondu, pagal kurią numatyta gauti 10.900 Eur. Per finansinius
metus Įstaiga gavo 8.720 Eur finansavimą, kurį parodė kaip gautus išankstinius apmokėjimus. Įstaigos apskaitoje nėra
parodytas likęs gautinas finansavimas bei tinkamai parodyta gauta finansavimo dalis. Jei gautinas finansavimas būtų
parodytas tinkamai, tuomet gautinos sumos finansinės būklės ataskaitoje būtų 2.180 Eur didesnės, finansavimo sumos
būtų 10.900 Eur didesnės, o trumpalaikiai įsipareigojimai 8.720 Eur mažesni.
Įstaiga pasirašė finansavimo sutartis su Zero Waste Europe, pagal kurias numatyta gauti 8.000 Eur. Įstaigos apskaitoje
nėra parodytas gautinas finansavimas. Jei gautinas finansavimas būtų parodytas, tuomet gautinos ir finansavimo sumos
finansinės būklės ataskaitoje būtų atitinkamai 2.750 Eur didesnės.
Įstaiga veiklos rezultatų ataskaitos netinkamuose straipsniuose parodė finansavimo pajamas. Jei reikalingi koregavimai
būtų atlikti, tuomet finansavimo pajamos būtų 3.974 Eur didesnės, finansinės būklės ataskaitoje trumpalaikiai
įsipareigojimai 324 Eur mažesni, prekių, suteiktų paslaugų savikaina ir kitos pardavimo sąnaudos 1.175 Eur didesnės,
veiklos sąnaudos 1.465 Eur didesnės ir kitos sąnaudos 1.010 Eur didesnės.
Į Įstaigos finansinės būklės ataskaitą yra įtrauktas 2.524 Eur atostogų atidėjinys. Audito metu nustatėme, kad šis
atidėjinys turėtų būti 660 Eur didesnis. Jei reikalingi koregavimai būtų atlikti, tuomet įsipareigojimai ir veiklos sąnaudos
būtų 660 Eur didesni, o nuosavas kapitalas 660 Eur mažesnis.
Įstaigos finansinės būklės ataskaitos atsargų straipsnyje yra įtraukti išankstiniai apmokėjimai 647 Eur už skrydžio
bilietus. Audito metu nustatėme, kad šio avanso Įstaiga negalės panaudoti, todėl reikalinga jį nurašyti. Jei reikalingi
koregavimai būtų atlikti, tuomet atsargos ir nuosavas kapitalas būtų 647 Eur mažesni, o kitos sąnaudos būtų 647 Eur
didesnės.
Audito metu nustatėme, kad į Įstaigos veiklos rezultatų ataskaitą nėra įtraukta sąnaudų už 519 Eur. Jei reikalingi
koregavimai būtų atlikti, tuomet kitos sąnaudos būtų 519 Eur didesnės, o nuosavas kapitalas 519 Eur mažesnis.
Įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje esantis grynasis veiklos rezultatas nesutampa 23 Eur su finansinės būklės ataskaitoje
esančiu sukauptu rezultatu. Audito metu nustatėme, kad finansinės būklės ataskaitoje koregavimas yra parodytas, o
veiklos rezultatų ataskaitoje ne. Jei koregavimas būtų atliktas ir veiklos rezultatų ataskaitoje, tuomet ataskaitinių metų
rezultatas būtų 23 Eur mažesnis.
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Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai
apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo
Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau –
TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu
Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių
ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami
mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų
auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo
išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų
neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip
reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime
atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių
metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone,
pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu , visais reikšmingais atžvilgiais:
• Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų
duomenis; ir
• Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengtas laikantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimų.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė atsako už finansinių ataskaitų parengimą pagal Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių
asmenų Buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių
neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina
finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus,
susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė
ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos
dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai
aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą,
kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima
pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansinėmis ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo
principo. Mes taip pat:
•

Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome
ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei
pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų
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neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba
vidaus kontrolių nepaisymas.
•

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.

•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių
atskleidimų pagrįstumą.

•

Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais
įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų
abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja,
auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių
atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos
surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti
savo veiklos.

•

Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse
ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei
reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.
Auditorė Miglė Kvedaraitė
2022 m. sausio 26 d., Vilnius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000646

UAB „Tezaurus auditas“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2020 M. GRUODŽIO 31 D.
TURTAS

A.
I.
II.
III.
IV.
B.
I.
II.
III.
IV.

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
MATERIALUSIS TURTAS
FINANSINIS TURTAS
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
TURTAS IŠ VISO:
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C.
I.
III.
III.
IV.
D.
E.
I.
II.

NUOSAVAS KAPITALAS
DALININKŲ KAPITALAS
REZERVAI
NELIEČIAMAS KAPITALAS
SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS
FINANSAVIMO SUMOS
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS
IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Direktorius

PASTABOS
NR.

2020.12.31

2019.12.31

EUR

EUR
952

0

952

1
2
3

PASTABOS
NR.

22.770
1.615
146

8.414
18
82

21.009
23.722

8.314
8.414

2019.12.31

2018.12.31

EUR

EUR

5.488
100

3.773
100

5

5.388
4.600
13.634

3.673
2.250
2.391

6

13.634

2.391

23.722

8.414

4

Domantas Tracevičius
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VŠĮ „ŽIEDINĖ EKONOMIKA“
P. Žadeikos g. 20-1, Vilnius, įmonės kodas 304213511, finansinių ataskaitų parengimo data 2021.02.19 d.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
STRAIPSNIS

I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
III.
IV.
V.

PAJAMOS
PARDAVIMO PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
KITOS PAJAMOS
SĄNAUDOS
PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR
KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS
VEIKLOS SĄNAUDOS
KITOS SĄNAUDOS
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Direktorius

PASTABOS
NR.

7

2020.01.012020.12.31
EUR

2019.01.012019.12.31
EUR

8

20.844
19.198
1.646
0
18.914

19.874
18.696
1.083
95
18.248

4.343

9.010

9
9
9

12.740
1.831
1.930
192
1.738

4.284
4.954
1.626
153
1.473

Domantas Tracevičius
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
1.

BENDROJI DALIS

VŠĮ „Žiedinė ekonomika“ (toliau – Įstaiga) įregistruota Valstybės Registrų centre 2016 m. kovo 16 d., kodas
304213511. Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalininkas Domantas Tracevičius.
Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį
savarankiškumą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra P. Žadeikos g. 20-1, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.
Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaiga
filialų, atstovybių bei dukterinių, asocijuotų įmonių neturi.
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d. – sutampa su kalendoriniais metais.
Pagrindinė Įstaigos veikla: žiedinės ekonomikos populiarinimas. Tikslas – padėti Lietuvoje skatinti be atlikinę
gamybą.
Sąrašinis darbuotojų skaičius 2020 m gruodžio 31 d. buvo – 1 darbuotojas, 2019 m. gruodžio 31 d. 1 darbuotojas.
2020 m. gruodžio 31 d. Įstaiga filialų neturėjo.
2.

APSKAITOS POLITIKA

VšĮ „Žiedinė ekonomika“ (toliau - Įstaiga) finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, Verslo apskaitos standartais, LR Buhalterinės apskaitos įstatymu,
LR finansų ministro įsakymu dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis, LR Vyriausybės nutarimu dėl kasos darbo
organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis bei kitų atitinkamų LR teisės aktų nuostatomis.
Pateiktos finansinės ataskaitos yra parengtos Lietuvos Respublikos valiuta – eurais (EUR).
Pateiktos finansinės ataskaitos parengtos pagal paskutinės finansinių metų dienos duomenys, laikantis veiklos
tęstinumo principo. Ūkinės operacijos apskaitoje registruojami tada, kai jie atsiranda ir pateikiami tų laikotarpių
finansinėje atskaitomybėje, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą. Pajamos registruojamos tada, kai jos
uždirbamos.
Toliau apibūdinti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Įstaiga vadovavosi rengiant šią finansinę atskaitomybę.
2.1.

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas – tai turtas, kuris naudojamas Įstaigos ekonominei naudai gauti ilgiau nei vienerius metus. Prie
ilgalaikio turto priskiriama:
• Nematerialusis;
• Materialusis;
• Finansinis.
Įstaigos nematerialus turtas pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo
kriterijus:
• pagrįstai tikėtina, kad Įstaiga ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
• turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
• Įstaiga gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apsiriboti teisę juo naudotis kitiems.
Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodomas likutinė
vertė - įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikainą
sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame perdavimo dokumente nurodyta to turto vertė. Kai turto vertė
nenurodyta, gauto nematerialiojo turto vertę, kuri ir bus laikoma įsigijimo savikaina, nustato Įstaiga, atsižvelgdama į to
turto tikrąją vertę jo gavimo metu, jeigu tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Tuo atveju, kai tikrosios vertės
neįmanoma patikimai nustatyti, neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina yra lygi vienam eurui. Prie
nematerialiojo turto įsigijimo savikainos priskiriamos tiesiogiai su šio turtu įsigijimu ir paruošimu naudoti susijusios
išlaidos.
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Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos
pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą.
Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.
Įstaigoje taikoma minimali ilgalaikio nematerialiojo turto vertė nuo 2017 m. sausio 2 d. ne mažesnė kaip 500,00 Eur,
amortizacijos normatyvas skaičiuojamas pagal PMĮ Nr. X-1484 1 priedelyje nustatytus normatyvus.
Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos,
sąnaudoms, jei jos nepriskiriamos tiekimų paslaugų savikainai. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos,
patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos,
išskyrus atvejus, kai šios išlaidos gali būti patikimai įvertintos, priskirtos konkrečiam turtui ir įmonė gali patikimai
nustatyti, kad jos leis ateityje gauti iš to turto didesnę ekonominę naudą. Jei šios sąlygos įvykdomos, išlaidų suma
didinama nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
Ilgalaikis materialus turtas finansinėse ataskaitose įvertintas faktine to turto įsigijimo verte. Negrąžinamą PVM
už įsigytą turtą Bendrovė priskiria veiklos sąnaudoms.
Materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojama remiantis LR Vyriausybės patvirtintais normatyvais.
Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmosios dienos po ilgalaikio materialiojo turto
perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmosios dienos po jo pilno nusidėvėjimo, nurašymo arba
pardavimo.
Ilgalaikis materialusis turtas yra pateikiamas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupto nusidėvėjimo sumą.
Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas pagal tiesinį metodą, atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
naudingo tarnavimo laikotarpius:
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo
kriterijus:
• Įstaiga ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
• Įstaiga pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
• Įstaiga gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
• Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio turto savikainą, įmonės
nusistatytą kiekvienai turto grupei.
• Bendrovei yra perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu.
Įstaigoje taikoma minimali ilgalaikio turto vertė nuo 2017 m. sausio 2 d.:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ilgalaikio turto grupė
Nematerialusis turtas
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos, įranga ir įrengimai
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Investicinis turtas

Minimali vertė
Eur
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

Gauto pelno ar patirto nuostolio iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo ar nurašymo suma yra skirtumas tarp
pardavimo pajamų ir turto balansinės vertės, kuris yra įtraukiamas į tų metų pelno (nuostolių) ataskaitą.
Remonto ir priežiūros išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje tuo metu, kai jos yra
patiriamos.
Kai Įstaigoje apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam
turtui požymių, arba jis yra perleidžiamas, šis turtas nurašomas. Ilgalaikio materialaus turto nurašymo rezultatas
pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu.
2.2.

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Įsigijimo metu atsargos apskaitoje
registruojamos įsigijimo savikaina, i sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų tikrąją
vertę Įstaiga nustato atsižvelgdama į rinkos kainą, kai tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, neatlygintinai
gautų atsargų įsigijimo savikaina yra lygi vienam eurui.
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Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas taikant FIFO būdu. Grynoji realizacinė vertė yra įvertinama
pardavimo kaina, atėmus pardavimų sąnaudas.
Išankstiniai apmokėjimai – Įstaigos sumokėtos sumos tretiesiems asmenims už prekes, kitą trumpalaikį turtą ir
paslaugas, kuriu šie asmenys patieks ar suteiks Įstaigai sekančiais finansiniais metais. Šiame balanso straipsnyje taip pat
rodomos iš anksto sumokėtos sumos, priskirtinos tolygiai besikaupiančioms sąnaudoms.
2.3.

Gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos – tai trečiųjų asmenų skolos Įstaigai (išskyrus išankstinius mokėjimus),
neatsižvelgiant į skolos pobūdį ir šaltinius, padengtinos ne vėliau, kaip einančiais po ataskaitinių metais. Šiame balanso
straipsnyje taip pat rodoma ilgalaikių skolų Įstaigai dalis, kuri turi būti padengta per sekančius finansinius metus.
2.4.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose, kurių naudojimo laikotarpis nėra ribotas.

2.5.

Įsipareigojimai

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – visi Įstaigos įprastinės ir neįprastinės veiklos metu atsiradę ilgalaikiai ir
trumpalaikiai įsipareigojimai. Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė įgyja prievoles,
kurios turės būti įvykdytos. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimais nepripažįstami. Įsipareigojimai
įvertinami savikaina.
Įstaigos įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų
įvykdymo laiką. Palūkanos, pelnas ar nuostoliai susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio
sąnaudomis ar pajamomis.
2.6.

Pajamos

Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas, ar ne,
Įstaigoje pripažįstamos skirtingais būdais. Rezultatas gali būti tiksliai įvertintas tuomet, kai yra įvykdytos visos šios
sąlygos:
• Pajamų suma gali būti patikimai įvertinta;
• Sandoris yra baigas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas;
• Tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonomine nauda.
Jei paslaugų teikimo sandorio patikimai įvertinti negalima, tuomet pajamomis pripažįstama suma, lygi išlaidoms,
kurias tikimasi atgauti. Pelnas pripažįstamas.
2.7.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su komis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos
tikrąja verte. Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje
atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas paslaugas. Įstaigos ataskaitinio
laikotarpio veiklos sąnaudomis priskiriama per laikotarpį suteikta parama, labdara, išmokėtos tantjemos bei įvairios
premijos.
2.8.

Poataskatiniai įvykiai

Finansinė Įstaigos atskaitomybė koreguojama, jei po balansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos
finansinės atskaitomybės duomenims.
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2.9.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos
tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus apskaitos standartas reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio
įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad
atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant
ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

3.
3.1.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Ilgalaikis materialusis turtas

Rodikliai

LIKUTINĖ VERTĖ 2019.12.31
Įsigijimo vertė:
Likutis 2019.12.31
Įsigijimai
Perleistas ir nurašytas turtas (-)
Likutis 2020.12.31
Nusidėvėjimas
Likutis 2019.12.31
Nudėvėta per metus
Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)
Likutis 2020.12.31
LIKUTINĖ VERTĖ 2020.12.31

3.2.

Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos
IŠ VISO:

Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos
IŠ VISO:

0
1.008
1.008
0
56
56
952

0
0
0
1.008
0
1.008
0
56
0
56
952

2020.12.31
62
1.536
17
1.615

2019.12.31

18
18

2020.12.31

146
146

2019.12.31

82
82

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Straipsnis
Pinigai banke
IŠ VISO:

3.5.

0

Gautinos sumos

Straipsnis

3.4.

IŠ VISO:

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

Straipsnis

3.3.

Kita įranga,
prietaisai,
įrankiai ir
įrengimai

2020.12.31
21.009
21.009

2019.12.31
8.314
8.314

Nuosavas kapitalas

VŠĮ „Žiedinė ekonomika“ steigėjo įnašas sudaro 100 Eur. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas – pelnas 1.738
Eur, 2019 m. pelnas 1.473 Eur, nuosavas kapitalas yra teigiamas ir sudaro 5.488 Eur (2019 m. 3.773 Eur.).
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3.6.

Finansavimas

Rodikliai

Likutis
2019.12.31

VMI GPM
Parama - Zero
Waste Europe
IŠ VISO:

3.7.

Gautas
finansavimas

Gautinas
finansavimas

Likutis
2020.12.31

0

1.646

1.646

0

6.000

3.650

4.600

2.250

7.646

5.296

4.600

0

0

Įstaigos įsipareigojimų būklė

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis

Skolos ar jų dalys,
apmokėtinos
Po vienerių
Per vienerius
metų, bet ne
finansinius
vėliau kaip
metus
per penkerius
metus

Finansinės skolos:
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
2. Kredito įstaigoms
3. Kitos finansinės skolos
Kitos skolos:
1. Skolos tiekėjams
2. Gauti išankstiniai apmokėjimai
3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
3.1. mokėtinas darbo užmokestis
3.2. kiti įsipareigojimai
3.3. atostoginių kaupiniai
4. Atidėjiniai, nesusiję su darbo santykiais
5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
IŠ VISO:

Skolos
praėjusių
finansinių
metų
pabaigoje

0

0

0

13.634

0

2.391
164

9.086
2.718

0

972
613
359

194
2.524
1.830
13.634

0

1.255
2.391

Pajamos

Rodikliai
Pardavimų pajamos:
Pajamos už suteiktas paslaugas
Finansavimo pajamos:
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
IŠ VISO:

3.9.

Panaudotas
finansavimas

2.250

Rodikliai

3.8.

Finansavimo
perskirstymas

2020.01.012020.12.31
19.198
19.198
1.646
1.646
20.844

2019.01.012019.12.31
18.696
18.696
1.083
1.083
95
19.874

Sąnaudos

Rodikliai
Pardavimų savikaina:
Suteiktų paslaugų savikaina
Veiklos sąnaudos:
Darbuotojų išlaikymo
Komandiruočių
Pašto paslaugų
Transporto išlaikymo (kuras)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Banko komisiniai
Apskaitos ir konsultacijų
Kitos sąnaudos (veiklos)
IŠ VISO:

2020.01.012020.12.31
4.342
4.342
14.572
12.740
114
3
0
56
70
1.392
197
18.914

2019.01.012019.12.31
9.010
9.010
9.238
4.137
1.750
4
147
0
84
1.396
1.720
18.248
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3.10.

Pelno mokestis
2020.01.012020.12.31

Rodikliai
Veiklos rezultatas prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis veiklos rezultatas
IŠ VISO:

3.11.

1.626
153
1.473
1.473

Sandoriai su susijusiomis šalimis
Praėję
finansiniai
metai

Finansiniai
metai

Rodikliai

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios
su darbo santykiais:
1.
Vadovams
1.1. Pagrindinis darbo užmokestis
1.2. Premijos
2.
Kitiems susijusiems asmenims
Vidutinis vadovų skaičius per metus

3.12.

1.930
192
1.738
1.738

2019.01.012019.12.31

12.080
12.080

4.990
4.990

1

1

Poataskaitiniai įvykiai

2020 m. gruodžio 31 d. VŠĮ „Žiedinė ekonomika“ nedalyvavo jokiose teisminėse procedūrose, kurios, vadovybės
nuomone, turėtų reikšmingos įtakos finansinės ataskaitoms.
Įstaigos veikloje nebuvo jokių reikšmingų įvykių po balanso sudarymo datos iki ataskaitos pateikimo.

Direktorius

Domantas Tracevičius
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VEIKLOS ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
VšĮ „Žiedinė ekonomika“ (toliau – Įstaiga) įregistruota Valstybės Registrų centre 2016 m. kovo 16 d., kodas
304213511.
Įstaiga yra PVM mokėtoja. Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalininkas Domantas Tracevičius. Įstaigos buveinė
yra P. Žadeikos g. 20-1, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.
Per 2020 metus Įstaigos grynasis pelnas 1.689 Eur. VšĮ “Žiedinė ekonomika” yra viešoji įstaiga, kuri siekia
paskatinti Lietuvos ekonomiką tapti labiau žiedine. Veikla apima gerosios patirties perdavimą įvairioms valdžios
institucijoms, konsultacijas verslo įmonėms ir mokymus jaunimui bei bendruomenėms.

1. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, IR VEIKLOS REZULTATAI
Transformuoti Lietuvos ekonomiką į žiedinę, per visuomenės švietimą ir teisės aktų pakeitimą.
Per 2021 metus planuojama prisidėti prie visuomenės ir sprendimų priėmėjų informavimo apie tvarias pakuotes,
atsakingą dirvožemio naudojimą, klimato kaitą bei žiedinę ekonomiką. Atitinkamai šiose srityse bus siekiama keisti
teisės aktus, kad aplinkosauga būtų prioritetas.

2. NEMATERIALUSIS TURTAS
Nematerialaus turto Įstaiga neturi.

3. MATERIALUSIS TURTAS
Kita įranga,
prietaisai,
įrankiai ir
įrengimai

Rodikliai

LIKUTINĖ VERTĖ 2019.12.31
Įsigijimo vertė:
Likutis 2019.12.31
Įsigijimai
Perleistas ir nurašytas turtas (-)
Likutis 2020.12.31
Nusidėvėjimas
Likutis 2019.12.31
Nudėvėta per metus
Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)
Likutis 2020.12.31
LIKUTINĖ VERTĖ 2020.12.31

IŠ VISO:

0

0
0
0
1.008
0
1.008

0
1.008
1.008
0
56

0
56
0
56
952

56
952

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS
2020 metų pradžioje VšĮ „Žiedinė ekonomika“ turėjo vieną darbuotoją. 2020 m. pabaigoje Įstaiga turėjo 1
darbuotoją.

5. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Rodikliai
VMI GPM
Parama - Zero
Waste Europe
IŠ VISO:

Likutis
2019.12.31

Gautas
finansavimas

Gautinas
finansavimas

Finansavimo
perskirstymas

Panaudotas
finansavimas

Likutis
2020.12.31

0

1.646

1.646

0

2.250

6.000

3.650

4.600

2.250

7.646

5.296

4.600

0

0
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6. ĮSTAIGOS GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PER LAIKOTARPĮ
Panaudota
suma

Rodikliai
Darbuotojų išlaikymo sąnaudos
Kitos sąnaudos

1.465
1.010

7. ĮSTAIGOS 2020 METŲ SĄNAUDOS
2020.01.012020.12.31

Rodikliai
Pardavimų savikaina:
Suteiktų paslaugų savikaina
Veiklos sąnaudos:
Darbuotojų išlaikymo
Komandiruočių
Pašto paslaugų
Transporto išlaikymo (kuras)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Banko komisiniai
Apskaitos ir konsultacijų
Kitos sąnaudos (veiklos)
IŠ VISO:

4.342
4.342
14.572
12.740
114
3
0
56
70
1.392
197
18.914

8. DARBO UŽMOKESTIS, KITOS IŠMOKOS ĮSTAIGOS VADOVUI
2020 m. priskaičiuotas darbo užmokestis Įstaigos vadovui 12.080 Eur, darbdavio įmokos Sodrai 214 Eur.
Domantas Tracevičius yra vienintelis VšĮ „Žiedinė ekonomika“ dalininkas. 2020 m. jo įnašas buvo 100 Eur. Jis per 2020
nesikeitė.

Direktorius

Domantas Tracevičius
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