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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

 

GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA"GRETA" NARIAMS 

 

Nuomonė 
 

Mes atlikome gretutinių teisių asociacijos „Greta“  (toliau – Asociacija) finansinių ataskaitų, 
kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ir tą dieną pasibaigusių veiklos 

rezultatų ataskaitos bei aiškinamasis raštas, auditą. 

 

Mūsų nuomone, toliau pateiktos finansinės ataskaitos, visais reikšmingais atžvilgiais parodo 
tikrą ir teisingą Asociacijos 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 Lietuvos  
Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės 
atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir 
pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo 
taisyklių patvirtinimo“. 

 

Pagrindas nuomonei pareikšti 
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 Asociacijos pagal Tarptautinių 

buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – 

TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu 
Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos 

Respublikos audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito 
įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 
 

Dalyko pabrėžimas 

Mes atkreipiame dėmesį, kad Asociacijos visos surinktos pajamos paskirstomos vienam 

naudos gavėjui, todėl egzistuoja rizika, kad Asociacija yra priklausoma nuo vieno subjekto. 

Asociacijos veiklos tęstinumas priklauso nuo vieno subjekto. 
 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Asociacijos 2020 metų skaidrumo ataskaitoje, 

tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus  išvados apie jas. Vadovybė yra 
atsakinga už kitos informacijos pateikimą.  
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Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame 

jokios formos užtikrinimo išvados apie ją. 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 Asociacijos skaidrumo ataskaitoje pateikta finansinės 

informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar skaidrumo ataskaita 

buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių 
ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais: 
 

 Asociacijos skaidrumo ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių 
finansinių  metų finansinių ataskaitų duomenis; ir  

 Asociacijos skaidrumo ataskaita buvo parengta laikantis LR Autorių teisių ir 
gretutinių teisių įstatymo reikalavimų.  

 

 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 
Lietuvos  Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius  buhalterinę apskaitą ir 
finansinę atskaitomybę, ir Finansų  ministro įsakymą Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių  
ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų  buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų 
sudarymo ir  pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai  gauto turto ir paslaugų 
įvertinimo taisyklių patvirtinimo“,  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  Asociacijos 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 Asociaciją 
ar nutraukti veiklą arba  neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. Už valdymą atsakingi 
asmenys privalo prižiūrėti Asociacijos  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 



 

 

UAB „Added Value“ 

 

 

 Kodas: 302680320 

Juridinių asmenų registras 

PVM kodas: LT100006452014 

Šeškinės g. 6, 

Vilnius, Lietuva 

Tel.: +370 5 2436498 

Faks.: +370 5 2436498 
www.addedvalue.lt 

 

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 
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 Asociacijos 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 Asociacijos 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 Asociacija 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, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir 
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės 
trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu. Reikšmingų vidaus kontrolės trūkumų 
nenustatėme. 
 

 

Auditorius Arvydas Vainoras 

2021 m. liepos 1 d. 

Šeškinės g. 6, Vilnius 

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000525 
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Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001405 
 



A. ILGALAIKIS TURTAS

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1

1.

2.

3.

II. 2 664                 

1.

2.

3.

4.

5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 664                 

6.

7.

III. 3

1. Po vienerių metų gautinos sumos
2.

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 12444             10419                  

I.

1.

2. 4

3.

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 6455               6215                    

1. 3496               4469                    

2. 5 2959               1746                    

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

1.

2. 6

3.

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 7 5989               4204                    

13108             10419                  

Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas

TURTO IŠ VISO:

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

Atsargos

Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys

Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos

Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės

Nebaigta statyba

Kitas  materialusis turtas

FINANSINIS TURTAS

Kitas finansinis turtas

Patentai, licencijos

Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas

MATERIALUSIS TURTAS

Žemė
Pastatai ir statiniai

2020 M.GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA

TURTAS
Pastabos 

Nr.

 Finansiniai 

metai  

 Praėję finansiniai 
metai  
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Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
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GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA"GRETA"
ĮM.KODAS 303134203
ADRESAS:J.Savicko g.4,Vilnius

C. NUOSAVAS KAPITALAS 10753          7747             

I.

II.

III.

IV. VEIKLOS REZULTATAS 15 10753          7747             

1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas 3006            916               

2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas 7747            6831             

D. FINANSAVIMAS

1. Dotacijos 8

2. Tiksliniai įnašai 9

3. Nario mokesčiai
4. Kitas finansavimas 10

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 2672             

1.

2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. 2355            2672             

1.

2.

3.

4. Atostoginių kaupiniai 1794            1196             

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 11

6. 12 561              1476             

NUOSAVAS KAPITALAS,FINANSAVIMAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 13108 10419

Skolos tiekėjams

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Finansinės skolos

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis
Finansinės skolos

KAPITALAS

PERKAINOJIMO REZERVAS 

KITI REZERVAI

I.

ILGALAIKIAI ĮSISPAREIGOJIMAI

2020 M.GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA(tęsinys)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr.
 Finansiniai 

metai    

 Praėję 
finansiniai 

metai 

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VAIVA,STABINGĖ
Data: 2021-07-01 18:41:13

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
DANGUOLĖ,BUTKUVIEN
Ė
Data: 2021-07-01 19:09:55



GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA"GRETA"
ĮM.KODAS 303134203
ADRESAS:J.Savicko g.4,Vilnius

Eil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos 

Nr.

 Finansiniai 

metai 

 Praėję finansiniai 
metai 

I. PAJAMOS 8 10762            10734                      

1 Pajamos už suteiktas paslaugas,parduotas prekes

2 Finansavimo pajamos

2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos

2.2. Kitos finansavimo pajamos 9 10762            10734                      

3 Kitos pajamos

II  SĄNAUDOS 7756              9818                        

1. Suteiktų paslaugų,parduotų prekių savikaina 

2. Kitos sąnaudos

3. Veiklos sąnaudos 7756              9818                        

3.1. Atostoginių kaupiniai 588                1196                        

3.2. Darbuotojų išlaikymo 13 5128              6905                        

3.3. Kitos veiklos 14 2040              1717                        

III. VEIKLOS REZULTATAS  PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 3306              916                          

IV. PELNO MOKESTIS

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS 3006              916                          

.

2020M.GRUODŽIO 31 D. VEIKLOS REZULTATŲ AtASKAITA

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VAIVA,STABINGĖ
Data: 2021-07-01 18:39:56

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
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GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA"GRETA"
ĮM.KODAS 303134203
ADRESAS:J.Savicko g.4,Vilnius

2020 M.FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.BENDROJI DALIS:

GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA"GRETA"įsteigta 2013m.rugsejo mėn.06 d.Įstaigos buveinė yra 
J.Savickio g.4,Vilnius,indentifikavimo kodas-303134203.

Įstaiga yra pelno nesiekianti organizacija,veikianti kūribinės,meninės ir pramogų organizavimo
ir kitose panašiose strityse.

Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai:finansinių metų pradžia-sausio 1d.,pabaiga -
Gruodžio 31 d.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 1 darbuotoja.

II.APSKAITOS POLITIKA:

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais
apskaitos principais:įmonės veiklos tęstinumo,periodiškumo,pastovumo,piniginio mato,kaupimo,palyginimo,
atsargumo,neutralumo ir turinio svarbos.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais teisės aktais:
1 LR Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574;
2 LR finansų ministro 2004 m.lapkričio 22 d.įsakymu Nr.1K-372“Dėl pelno nesiekiančių ribotos

civilinės atskaitomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
sudarymo ir pateikymo taisyklių patvirtinimo“;

3 LR viešųjų įstaigų įstatymu Nr.IX-1977;
Įstaigos apskaita tvarkoma dvejybinių įrašu,naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą eurą.

NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis,neturintis materialios formos turtas,kuriuo įstaiga
disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo(pasigaminimo)savikaina,balanse pa-
rodomas įsigijimo savikaina,atėmus sukauptą amortizaciją.

Nustatytos tokios nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas:
1 Programinė įranga-3 metai;
2 Kitas nematerialusis turtas-4 metai.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas,kurį ketinama naudoti ilgiau kaip vienerius
metus,pagrįstai tikimasi iš turto gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais.Įstaiga įgyja teisę šį
turtą valdyti,naudoti ir juo disponuoti ir jo įsigijimo savikaina yra didesnė nei 300 eur

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojama įsigijimo(pasigaminimo)savikaina.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu būdu.
TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Atsargomis priskiriamas turtas,skirtas sunaudoti pajamoms uždirbti per vienerius metus.Įsigiji-
mo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigyjimo savikaina.Sudarant finansinę atskaitomybę,atsar-
gos parodomos įsigyjimo (pasigaminimo)savikaina.Atsargų įsigijimo savikaina taikoma už tas atsargas
sumokėta(mokėtina)suma.Kitos su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos,kaip transporto,negrąžintini mo-
kesčiai ir pan.,priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio,kurį jos buvo patirtos sąnaudomis.

Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte,balanse parodomos 
atėmus grąžintas sumas.

DOTACIJOS,SUBSIDIJOS IR TIKSLINIS FINANSAVIMAS

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
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Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
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Ė
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Gautinas tikslinis finansavimas ,dotacijos ir subsidijos apskaitoje registruojamos tik tada,kai

gaunamos lėšos.
Tikslinis finansavimas gautas iš Uždarųjų akcinių bendrovių,pajamomis nepripažįstamas.Jis

parodomas kaip sąnaudų kompensavimas tą laikotarpį,kai patiriamos su projektų vykdymu susijusios
sąnaudos.

Lėšos gautos iš kitų šaltinių patirtų išlaidų kompensavimui,pajamomis nepripažįstamos,o paro-
domos kaip sąnaudų kompensavimas.

PAJAMOS IR SĄNAUDOS
Pajamos pripažįstamos kaupimo principu,t.y.apskaitoje registruojamos tada,kai jos uždirba-

mos,neatsižvelgiant į pinigų gavimą.Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas.
Sąnaudos,patirtos vykdant paslaugas ir uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas,apskaitoje

registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje parodomos taikant kaupimo,pajamų ir sąnaudų palyginimo 
principus,neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ar ankstesnių
 laikotarpių išlaidų dalis,kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

ĮSIPAREIGOJIMAI
Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų verte atsira-

dimo dieną.
III. FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS

1.pastaba. Ilgalaikio nematerialaus turto nėra.
2.pastaba.Igalaikio materialus turtas 664 0

3.pastaba.Finansinio turto nėra
4.pastaba.Išankstinių apmokėjimu nėra.
5.pastaba.Pervienerius metus gautinas sumas sudaro:

3496            4469            

2959            1746            

Iš viso: 6455 6215

6.pastaba.Terminuotų indėlių nėra.
7.pastaba.Pinigai ir pinigų ekvivalentai

"Swedbank"AB 3299 1514

Pinigai  kasoje 2690 2690

Iš viso: 5989 4204

8,pastaba.Dotaciju nėra.
9.pastaba.Tikslinių įnašų nėra.
10.pastaba.Kito finansavimo nėra.
11.pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Mokėtinas atlyginimas                    -                    - 

Mokėtinas soc.draudimo įmoka                    -                    - 

Iš viso: 0 0

12.pastaba.

 Finansiniai 

metai  

 Praėję 
finansiniai 

metai  

 Finansiniai 

metai  

 Praėję 
finansiniai 

metai  

 Praėję 
finansiniai 

metai  

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 Finansiniai 

metai  

 Praėję 
finansiniai 

metai  

 Finansiniai 

metai  

 Praėję 
finansiniai 

metai  

Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos

 Finansiniai 

metai  



Kt.Įsipareigojimai 561 1476

Mokėtini mokesčiai 0 0

Atostoginių kaupiniai 1794 1196

Skolos tiekėjams 0 0

Iš viso: 2355 2672

13.pastaba. Darbuotojų išlaikymo sąnaudos

Darbo užmokestis 5040 6533

Soc.ftausimo fondo įmokos 88 107

Dienpinigiai 265

Iš viso: 5128 6905

14.pastaba. Kitos veiklos sąnaudos

Apskaitos paslaugos 473 471

Banko paslaugos 88 115

Kita 1479 1131

Autor.atlyginimas

Iš viso: 2040 1717

15.pastaba.Veiklos rezultatų paskirstymas
Visos surinktos pajamos skiriamos vienam teisiu turėtojui.
Visas grynasis ataskaitynių metų rezultatas 3006 Eur ir ankstesnių metų veiklos rezultatas 7747 Eur.
Viso 10753 Eur perkeliami į kitus finansinius metus.

Direktorė
Vaiva Stabingė

Parengė buhalterė
Danguolė Butkuvienė

 Finansiniai 

metai  

 Praėję 
finansiniai 

metai  

 Finansiniai 

metai  

 Praėję 
finansiniai 

metai  


		2021-07-02T10:03:38+0300




