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1. BENDROJI DALIS 

Įmonės įregistravimas ir veikla 
 

 Lietuvos projektų vadybos asociacija (toliau LPVA arba Asociacija) įregistruota 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės departamento Lietuvos Respublikos 

įmonių registre 2004 m. birželio mėn. 21 d. Juridinio asmens kodas 300035068, registro Nr. 

099539. Asociacija nėra PVM mokėtoja. 

LPVA misija - individų ir organizacijų projektų valdymo kompetencijų plėtra. 

LPVA vizija ir tikslai: Siekiame burti atvirą ir nuolat drauge augančią profesinę 

bendruomenę, vienijančią skirtingus įvairių sektorių fizinius ir juridinius asmenis, projektų 

vadovus profesionalus, ekspertus, konsultantus, dėstytojus, studentus, nepriklausomai, kokį 

tarptautinį sertifikatą ar projektų valdymo patirtį jie turi. Pagrindinis Asociacijos tikslas: 

tobulinti projektų, programų ir projektų portfelių valdymą Lietuvos verslo ir viešajame 

sektoriuose, nevyriausybinėse organizacijose (NVO). 

Etikos kodeksas: LPVA bendruomenės nariai vadovaujasi patvirtintu Tarptautinės 

projektų vadybos asociacijos parengtu Etikos kodeksu. 

Narystė tarptautinėse organizacijose: LPVA yra Tarptautinės projektų valdymo 

asociacijos IPMA narė. LPVA kartu su Latvijos ir Estijos nacionalinėmis projektų valdymo 

asociacijomis bendradarbiauja Šiaurės šalių projektų vadybos asociacijų tinkle NORDNET 

Lietuvos projektų vadybos asociacija veikia vadovaudamasi LR įstatymais ir poįstatyminiais 

teisės aktais. 

 

2021 m. gruodžio 31 d. Asociacijos narių registre 43 registruoti nariai, iš kurių 36 

fiziniai ir 7 juridiniai asmenys. 

Ataskaitinių metų pabaigoje Asociacijoje dirbo 1 darbuotojas (2020 m. pabaigoje 1). 

Darbuotojas dirba ne pilną darbo dieną. 

 

2. APSKAITOS POLITIKA 

 

Finansinių ataskaitų forma ir turinys 

 

Asociacijos finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje pelno 

nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės 

aktais (Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, veiklos 

ataskaitos, metinės ataskaitos rengimą ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių 

aukų) įvertinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 

d. įsakymas Nr. 1K-443), LR Vyriausybės norminiais aktais, vadovaujantsi Verslo apskaitos 

standartais ir Asociacijoje patvirtintomis metodikomis. Finansinė atskaitomybė parengta 

vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Rengiant finansinę LPVA atskaitomybę buvo 

atsižvelgiama veiklos tęstinumo principą t.y. numatoma, kad  artimiausioje ateityje galės tęsti 

savo veiklą. 

Buhalterinę apskaitą pagal paslaugų sutartį tvarko Vilija Mazėtienė , dirbanti pagal 

individualios veiklos pažymą. 
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Finansiniai Asociacijos metai sutampa su kalendoriniais metais - finansiniai metai prasideda 

sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

Informacija finansinėje atskaitomybėje pateikta nacionaline valiuta EUR‘ais (EUR). 

Asociacija neturi filialų, atstovybių, dukterinių  įmonių.  

Asociacijoje neišskiriami verslo bei geografiniai segmentai. 

 

Ilgalaikis nematerialus turtas 

Nematerialiajam turtui priskiriamas turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Įmonė 

disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti ekonominės naudos ateityje, apskaitomas įsigijimo 

savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos ir nuvertėjimo nuostolių suma. 

 

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per tokius įvertintus 

ekonominės naudos gavimo laikotarpius, kurie atitinka Lietuvos Respublikos 

2001 m. gruodžio 20 d. Pelno mokesčio įstatymo Nr.IX  675 1 priedėlį ir yra pateikti žemiau:  

 

Turto rūšis Minimali įsigijimo savikaina 
(EUR) 

 

 

Amortizacijos normatyvas 
(metais) 

Programinė įranga 200 3 
Kitas nematerialus turtas 200 3 
 

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos tame ataskaitiniame 

laikotarpyje, kuriame jos buvo patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo turto nuvertėjimo, turto 

nurašymo nuostoliai priskiriami Įmonės kitos veiklos sąnaudoms. Perleidus nematerialųjį 

turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio rezultatas. 

 

Ilgalaikis materialus turtas 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi 

gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius 

metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė 

didesnė už nustatytą minimalią tos grupės turto vertę. 

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo ir 

įvertinta turto nuvertėjimo suma. 

 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nudėvint turto 

vertę iki likutinės vertės per numatomą turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nusidėvėjimas 

pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti, datos.  

Įmonė įsigytam ilgalaikiam turtui taiko tokius ilgalaikio materialaus turto naudojimo 

laikotarpius, kurie atitinka Lietuvos Respublikos 2001 m. gruodžio 20 d. Pelno mokesčio 

įstatymo Nr.IX-675 1 priedėlį: 

Ilgalaikio turto grupė Minimali įsigijimo 

savikaina 
(EUR) 

Amortizacijos 

normatyvas 
(metais) 

Baldai             200 6 
Lengvieji automobiliai 600 6 
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 300 3 
Kitas materialus turtas 

 

200 4 
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Pelnas arba nuostolis iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo nustatomas kaip skirtumas tarp 

įplaukų ir perleisto materialaus ilgalaikio turto likutinės vertės bei yra pripažįstamas pelno 

(nuostolių) ataskaitoje kaip kitos veiklos pajamos arba sąnaudos. Turto įsigijimo savikaina yra 

didinama atliktų remonto darbų verte ir patikslinamas to turto naudingas tarnavimo 

laikotarpis, jei ilgalaikio materialiojo turto remonto darbai pailgina turto naudingo tarnavimo 

laiką ir pagerina naudingąsias savybes. Remonto darbų vertė pripažįstama ataskaitinio 

laikotarpio veiklos sąnaudomis, jei tokie remonto darbai nepagerina naudingųjų turto savybių 

ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, o tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę. 

Vykdydama ilgalaikio turto apskaitą įmonė vadovaujasi 2003 m. gruodžio mėn. 18 d. 

patvirtintu VAS-12-uoju ir 13-uoju standartais 

 

Finansinis turtas 

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tik tada, kai Įmonė gauna arba įgyja teisę gauti 

pinigus arba kitą finansinį turtą. Pirmą kartą finansinis turtas pripažįstamas įsigijimo verte, o 

paskui kiekvieną finansinės atskaitomybės sudarymo dieną priklausomai nuo turto įsigijimo 

tikslo: 

 Finansinis turtas skirtas perparduoti - tikrąja verte; 

 Ilgalaikės paskolos  ir gautinos sumos laikomos iki išpirkimo - amortizuota savikaina; 

 Trumpalaikės paskolos ir gautinos sumos laikomos iki išpirkimo - įsigijimo savikaina 

atėmus nuvertėjimą; 

Įmonė nurašo finansinį turtą ar jo dalį tik tada, kai ji netenka teisės kontroliuoti tą turtą ar jo 

dalį. Perleidus ar nurašius finansinį turtą ar jo dalį pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas 

perleidimo rezultatas. Pelnas ar nuostolis dėl finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo 

pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Finansinio turto, įvertinto amortizuota savikaina, 

amortizacijos suma, tenkanti ataskaitiniam laikotarpiui, pripažįstama finansinės ir investicinės 

veiklos pajamomis pelno (nuostolių) ataskaitoje.  

 

Finansiniai įsipareigojimai 

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Įmonė prisiima 

įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įmonė finansinį 

įsipareigojimą pirmą kartą pripažįsta įsigijimo savikaina, o paskui kiekvieną finansinės 

atskaitomybės sudarymo dieną įvertina iš naujo priklausomai nuo jų sąryšio su rinkos 

kainomis bei atsiskaitymo laikotarpio: 

 

 Finansiniai įsipareigojimai susiję su rinkos kainomis - tikrąja verte; 

 Kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina; 

 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - savikaina; 

Įmonė nurašo finansinį įsipareigojimą ar jo dalį tik tada, kai įsipareigojimas įvykdomas, 

anuliuojamas ar nustoja galioti. Perleidus ar panaikinus finansinį įsipareigojimą sandorio 

rezultatas parodomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Pelnas ar nuostolis dėl finansinio 

įsipareigojimo tikrosios vertės pasikeitimo pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

Finansinio įsipareigojimo, įvertinto amortizuota savikaina, amortizacijos suma, tenkanti 

ataskaitiniam laikotarpiui, pripažįstama kaip sąnaudos iš investicinės ir finansinės veiklos 

pelno (nuostolių) ataskaitoje. Palūkanos ir nuostoliai, susiję su finansiniais įsipareigojimais, 

turi būti pripažįstami sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje.  
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Atsargos 

Atsargos - tai trumpalaikis turtas, kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius 

metus. 

Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina. Balanse atvaizduojamos 

įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, ta, kuri iš jų yra mažesnė. Parduotų 

prekių savikaina yra nustatoma naudojant FIFO atsargų nurašymo metodą.  

 

Su atsargų įsigijimu susijusiomis išlaidomis laikomos jų transportavimo, paruošimo naudoti  

išlaidos, visi su pirkimu susiję mokesčiai, rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), 

atimant pirktų atsargų nukainojimo ir pirkimo metu suteiktų nuolaidų sumas. Nustatant atsargų 

įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedamos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios 

išlaidos, kai jos sudaro reikšmingą atsargų vertės dalį. 

 

Gautinos sumos 

Gautinos sumos yra apskaitomos tikrąja verte.  

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus sudaro grynųjų pinigų likučiai kasoje ir sąskaitos bankuose. Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai balanse apskaitomi nominalia verte. 

 

Užsienio valiuta 

Sandoriai užsienio valiuta apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo 

kursą. Pajamos ir nuostolis iš tokių sandorių įvykdymo bei piniginio turto ir įsipareigojimų 

užsienio valiuta periodo pabaigai perskaičiavimo į nacionalinę valiutą, apskaitomas pelno 

(nuostolių) ataskaitoje. 2021 m. . finansinių ataskaitų sudarymui kitų šalių valiutos nebuvo 

naudotos. 

 

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 

Pajamos yra pripažįstamos kai uždirbamos,t.y. kaupimo principu, vadovaujantis VAS-10 (t.y. 

apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą).  

 

Pajamos iš prekių/paslaugų pardavimo pripažįstamos tuomet, kai: 

 Įmonė pirkėjui perduodą riziką, susijusią su parduotomis prekėmis/paslaugomis, bei iš 

šių prekių nuosavybės teikiamą naudą; 

 Įmonė nebevaldo ir nekontroliuoja parduotų prekių, 

 tikėtina, kad Įmonė gaus su prekių/paslaugų pardavimo sandoriu susijusią ekonominę 

naudą, kurią galima patikimai įvertinti; ir 

 sąnaudos, susijusios su prekių/paslaugų pardavimo sandoriu, gali būti patikimai 

įvertintos.  

 

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į apmokėjimo laiką. 

Sąnaudų dydis nustatomas tikrąja verte. 

 

Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, bei kitos tipinei veiklai nepriskirtos 

pajamos ar sąnaudos.  
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Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai, nuosavybės 

metodu apskaitomų investicijų pelnas ar nuostoliai, finansinio turto perleidimo rezultatas, 

užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. Baudos ir delspinigiai pripažįstami pajamomis 

(sąnaudomis) tada, kai jie susidaro. 

 

Pelno mokestis 

Pagal pelno mokesčio įstatymą Pelno nesiekiančio vieneto ūkinės komercinės veiklos 

pajamos nepriskiriamos pajamos, kurios tiesiogiai skiriamos finansuoti viešuosius interesus 

užtikrinančią veiklą. Asociacijos vykdomos veiklos pajamos priskiriamos pajamoms, 

skiriamoms finansuoti viešuosius interesus atitinkančią veiklą.  

 

Sandorių užsienio valiutomis apskaitos politika 

Sandoriai užsienio valiutomis pripažįstami ir registruojami apskaitoje pagal dvidešimt antrąjį 

verslo apskaitos standartą. Sandoriai užsienio valiutomis apskaitomi pagal sandorio sudarymo 

metu galiojančius valiutų keitimo kursus: pelnas ir nuostoliai, atsiradę dėl šių sandorių 

įvykdymo ir dėl piniginio turto bei piniginių įsipareigojimų, išreikštų užsienio valiutomis, 

perskaičiavimo, įtraukiami į pelno (nuostolių) ataskaitą. Mėnesio pabaigos likučiai 

perskaičiuojami taikant mėnesio pabaigoje galiojančius valiutų keitimo kursus. 

 

Susijusios šalys 

Susijusiomis laikomos šalys, kai viena šalių turi galimybę kontroliuoti kitą šalį ar turi žymią 

įtaką kitos šalies priimamiems veiklos ir finansiniams sprendimams. Susijusiomis šalimis 

laikomi darbuotojai, jų šeimos nariai ir artimi giminės bei įmonės, kurios tiesiogiai ar 

netiesiogiai per vieną ar kelis tarpininkus yra kontroliuojamos arba kuriuos šios įmonės 

kontroliuoja. 

 

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

Bendrosios nuostatos 

Aiškinamojo rašto pastabos – reikšmingus finansinių ataskaitų straipsnius paaiškinančios 

lentelės ir tekstinė informacija. Aiškinamojo rašto pastabose taip pat pateikiama papildoma 

reikšminga informacija nenurodyta finansinėse ataskaitose. Aiškinamojo rašto pastabos 

grupuojamos pagal finansinių ataskaitų – finansinės būklės bei veiklos rezultatų ataskaitų – 

straipsnius. 

               Visi apskaitos duomenys pateikti finansinėse ataskaitose pagrįsti dokumentais 

pateisintais duomenimis. 

 

1. Ilgalaikis turtas  

 

2021 m. LPVA neįsigijo jokio ilgalaikio turto. 

 

2. Finansinis turtas ir įsipareigojimai 

 

2021 m. gruodžio 31 d. finansinio turto ir įsipareigojimų Asociacijoje nebuvo. 
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3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir kitas trumpalaikis turtas 

2021 m. Asociacijos atsargos – 1622,00 Eur.  

Atsargas sudaro: 

-  spec. literatūros knygos bei terminų žodynai - 1385,00 Eur; 

-  išankstiniai apmokėjimai paslaugų teikėjams -   237,00 Eur. 

 

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 495,00 Eur. 

 

4. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 
 Acociacija  neturi ilgalaikių įsipareigojimų. 

  

5. Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojmai 

- gauti išankstiniai apmokėjimai ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -  2325,00 Eur; 

- įsipareigojimai  tiekėjams - 2679,00 Eur; 

- kiti mokesčiai – 21,00 Eur. 

 

6. Finansavimas 

Finansavimas priklauso nuo veiklos pobūdžio ir dalyvavimo paramos programose. 

2021 m. gauta 500,00 Eur subsidija mažai įmonei iš LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos. 

2021 m. iš VMI gyventojų sumokėto GPM dalis – 447,78 Eur paramos (1,2 proc GPM).  

2021 m.  surinktas nario mokestis: 

- 2021 m. surinkta fizinių asmenų nario mokesčio – 1675,00 Eur; 

- 2021 m. surinkta juridinių asmenų nario mokesčio – 2100,00 Eur; 

- Esantis nepanaudotas likutis sukauptas ankstesniais metais – 1387,00 Eur. 

Lietuvos projektų vadybos asociacijos nariai yra fiziniai ir juridiniai asmenys. Narių mokami  

mokesčiai: Besimokantiems iki 26 m. amžiaus: stojamasis nario mokestis - 0 Eur, metinis 

nario mokestis - 25 Eur; Fiziniams asmenims: stojamasis nario mokestis - 0 Eur, metinis nario 

mokestis - 50 Eur; Juridiniams asmenims: stojamasis nario mokestis - 0 Eur, metinis nario 

mokestis – 300/750/1250 Eur (bronzinė, sidabrinė ir auksinė narystės). 

 

7. Pajamų ir sąnaudų  detalizavimas 

2021 m. iš teikiamų (organizuojami renginiai, sertifikavimo paslaugos)  paslaugų LPVA 

uždirbo 6599,00 Eur. 

Patirtos sąnaudos sudarė 10641,00 eur: 

- suteiktų paslaugų savikaina – 6438,00 Eur, iš jų 2988,00 Eur sumokėta 

Tarptautinei projektų valdymo asociacijai (angl. IPMA ). 

- veiklos sąnaudos – 4203,00 Eur: 

o darbo užmokesčio ir tam prilygstantys administracinės veiklos kaštai – 

3495,00 Eur; 
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o ryšio,interneto sąnaudos – 399,00 Eur; 

o banko komisiniai  - 106,00 Eur; 

o kitos bendros ir administracinės sąnaudos – 203,00 Eur. 

2021 m. gautas finansavimas ir dalis nario mokesčio panaudota veiklos kaštams dengti. 

Nepanaudotas nario mokesčio likutis - 660,00 Eur -  perkeliamas į ateinančius  metus. 

. 

Dotacijų, nario mokesčio nepanaudotas likutis yra 2047,00 Eur.  

Apie sukauptą finansavimo panaudojimą sprendžia valdybos narių susirinkimas. 

 

8. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais 

Per metus pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d. LPVA vadovams nebuvo kitų išmokų, 

neatlygintai perduoto turto ar suteikta paskolų, išskyrus darbo užmokestį. Nuo 2020 m. liepos 

15 d. įmonės vadove dirba Dovilė Daugvilaitė Zubcovė. 

 

 

 

 

 

Direktorė                Dovilė Daugvilaitė Zubcovė 

Apskaitą tvarkantis asmuo                                                 Vilija Mazėtienė 

 


