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METINIS PRANESIMAS

Utenos visuomeniniq jaunimo organizacijq s4junga ,,Apskritasis stalas'o (toliau - WJOS
,,Apskritasis stalas") ikurta 1999 metais.

UVJOS ,,Apskritasis stalas" adresas: Au5ros g. 47,TJtena.
Adresas korespondencij ai : Maironio g. 12, Utena

Tikslas: Stiprios jaunimo organizacijos bendradarbiaudamos kuria teigiam4 visuomenes poZiuri i
visuomening veikl4 ir palanki4 aplink4 jaunimui.

UZdaviniai:
. Kelti organizacijos nariq kompetencijas ir skatinti jq bendradarbiavim4;
. Ugdyti nauj4 organizacijr4lyderiq kartq;
. SupaZindinti jaunim4 su visuomenine veikla ir motyvuoti isitraukti;
. Atstovauti jaunimo organizaciiq interesams, Linantiqnuomong ir ja remiantis;
. Palaikyti darnius santykius su savivaldybes institucijomis;
. Pritaikyti gerqJ4kitq regioniniq jaunimo organizacijq tarybq bei miestq patirti Utenoje;
. Dometis bei i5naudoti tarptautines galimybes;
. UZtikrinti organizacijos veiklos kokybg vykstant savanoriq kaitai;
. Sukurti kompetenting4, motyvuot4 ir darni4 komand4;
. I5laikyi ir ieskoti naujq finansavimo galimybiq AS veiklq igyvendinimui;
. Stebeti neformaliq grupiq situacij4 ir kelti jq kompetencijas;
. Skleisti informacij4 apie jaunimo organizacijq veikl4 vietiniu, nacionaliniu lygmenimis;
. Gerinti AS veiklq vie5inim4, jo kokybg.

2016 metq WJOS ,,Apskirtasis stalasoo programos tikslas - stiprinti jaunimo organizacijas ir jq
veiklos efektyvum4, aktyvinti nariq dalyvavim4 Utenos raj. savivaldybes jaunimo politikoje, gerinti
palankias s4lygas jaunimui bei jaunimo ir su jaunimu dirbandioms organizacijoms stiprinant
bendradarbiavim4 tarp jq. Veikloje siekiama uZtikrinti aktyvi4 jaunimo organizacijq veikl4, jos

kokybin! lygmeni bei tgstinum4. Rengiami seminarai, mokymai, lyderiq klubai, organizacijq

susitikimai, neformalus vakarai, kuriq metu bus stiprinamas bendradarbiavimas, rySiai tarp jaunimo

organizacijq, atliekamos apklausos, siekiant identifikuoti esamu metu aktualias jaunimo organizacijrl
problemas, poreikius. [vertinus apklausq rezultatus, organizacijoms aktualiomis temomis rengiami
seminarai, mokymai. SprendZiant jaunimo neveiklumo/pasyvumo problem4, inicijuojamos
programos, atskiros veiklos, skirtos Utenos jaunimo uZimtumui gerinti, vykdomi nuolatiniai, tgstiniai
lyderiq mokymas. Taip pat skatinami buvg organizacijq nariai (Alumni) aktyviai dalintis
savanoriaujant igyta patirtimi su esamais ir naujai prie organizacijq prisijungusias savanoriais. |gijg
Ziniq apie tam tikrus darbo metodus, savgs paZinimo, saviugdos, laiko planavimo, darbq paskirstymo
komandoje igudZiq, lyderiai gales efektyviau organizuoti savo veikl4 organizacijose bei nepatiriant
dideliq nuostoliq pakeisti senuosius lyderius taip uZtikrindami didZiausi4 imanom4 organizacijq
veiksnumo pastovum4 ir veiklos tgstinum4.
Naujai i organizacijq veikl4 isitraukusiems Zmonems rengiami mokymai, seminarai, tam, kad

veliausiai prisijungg jaunimo organizacijq nariai igautq reikiamq igudZiq bei kompetencijq, galetq

pilnu pajegumu isitraukti ir dalyvauti jaunimo organizacijq veikloje, prisidetq formuojant ir

igyvendinant jaunimo politik4 regione. Nuolatinis Zmogi5kqjq i5tekliq ruo5imas Utenoje yra butinas

del nuolat lykstandios migracijos, kai baigg mokslus, jauni Zmones i5vyksta juos tgsti, dirbti i
didZiuosius miestus ar uZsieni.

UVJOS ,,Apskritasis stalas" atstovai jaunimo ir jaunimo organizacijq interesus atstovauja aktyviai

dalyvaudami Utenos jaunimo reikalq tarybos (toliau - UJRT) veikloje. Bus teikiami pasi[lymai,



pozicijos, rezoliucijos, pra5ymai Utenos rajono savivaldybes administracijai ir miesto Merui, UJRT.
Bendradarbiavimas su savivaldybe bei UJRT uZtikrins tinkam4 interesq atstovavim4, bus pateikiama
jaunimo nuomone.

WJOS ,,Apskritasis stalas'o vykdant savo programas bendradarbiaus su vietos valdlia" jaunimo
organizacijomis, neformaliomis grupemis, kitq miestq jaunimo organizacijomis, vie5osiomis

istaigomis bei su kitomis su jaunimu dirbandiomis istaigomis ir organizacijomis. Bus vykdomos
bendros veiklos prevencinemis, pilieti5kum4 ugdandiomis bei kitomis temomis. SprendZiamos
jaunimo isidarbinimo, neisitraukimo i visuomening veikl4 problemos. Vykdomos apklausos,
organizuojamos diskusijos, siekiant suprasti ir atrasti jaunimui i5kylandias problemas ir ie5koma

biidq, kaip kuo greidiau ir efektyviau jas i5sprgsti. Aktyviai vie5inama informacija apie jaunimo

organizacijas, savanorystes, mokymosi, laisvalaikio leidimo galimybes. Bandoma kiek galima
tiksliau ir i5samiau atsalgrti i jaunimui i5kylandius klausimus bei konsultuoti juos ar nukreipti ten, kur
jiems bus suteikta reikalinga informacija. Bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis bei

istaigomis bus siekiama gerinti veiklos kokybg bei i visuomening veikl4 itraukti kuo daugiau

neaktyvaus jaunimo.

Siekiant, kad jaunimo organizacijos Utenoje galetq efektyviai veikti, UVJOS ,,Apskritasis stalasoo,

bendradarbiaus su kitomis, jaunimo gerove, uZimtumu suinteresuotomis organizacijomis, istaigomis
bei institucijomis, vykdant savo veikl4 orientuosis ijaunimo organizacijq stiprinim4, naujq lyderiq
bei organizacijq nariq rengim4, strukturinio dialogo tarp jaunimo ir politikq skatinim4. Atstovaujant
jaunimo bei jaunimo organizacijq interesus, bus siekiama palankiq s4lygq jaunimo veiklai.

Migle Jankauskaite



ATSKINAMASIS n q.Sras

1. Bendroji dalis

Utenos visuomeniniq jaunimo organizacijq s4iunga ,,Apskritasis stalaso' (toliau - UVJOS
,,Apskritasis stalas") ikurta 1999 metais.
UVJOS ,,Apskritasis stalas" adresas: Au5ros g.47,Utena.

2. Apskaitos politika

Atitikimas teis6s aktams
Utenos visuomeniniq jaunimo organizacijq sqiungos ,,Apskritasis stalas" finansiniq ataskaiq rinkinys
parengtas pagal Lietuvos Respublikos finansq ministro 2004 m.lapkridio 22 d. isakym4 Nr.1K-372
,,Del pelno nesiekiandiq ribotos civilines atsakomybes juridiniq asmenq buhalterines apskaitos ir
finansines atskaitomybes sudarymo ir pateikimo taisykliq patvirtinimo", LR Buhalterines apskaitos

istatymu Nr. IX-574, bei kitus LR finansing apskait4 reglamentuojandius teises aktus.
Finansines ataskaitos parengtos vadovaujantis veiklos tgstinumo principu, darant prielaid4, kad
asociacija tgs veiklq atertyje.

Ataskaitg parengimo pagrindas
Rengdama finansines ataskaitas pagal Lietuvos Respublikos finansq minisho 2004 m.lapkridio 22 d.

lsakym4 Nr.lK-372 ,,Del pelno nesiekiandiq ribotos civilines atsakomybes juridiniq asmenrl
buhalterines apskaitos ir finansines atskaitomybes sudarymo ir pateikimo taisykliq patvirtinimo",
vadovybe turi atlikti skaidiavimus ir ivertinimus prielaidoms, kurios daro itak4 apskaitos principq
taikymui bei su turtu ir lsipareigojimais, pajamomis ir i5laidomis susijusiems skaidiams. [vertinimai
ir su jais susijusios prielaidos yra pagrlsti patirtimi ir kitais veiksniais, kurie atitinka esamas s4lygas,
ir kurir4 rezultatq pagrindu yra daroma i5vada del turto ir isipareigojimq likutiniq verdiq, apie kurias
negalima sprgsti i5 kitq Saltiniq. Faktiniai reztltatai gali skirtis nuo apskaidiavimq.
Asociacija sistemingai taike apskaitos principus, kurie yra tokie patys, kaip ir ankstesniais metais.
Finansines ataskaitos parengtos pagal pavyzdines balanso ir veiklos rezultatq ataskaitos formas,
nurodytas Lietuvos Respublikos finansq ministro 2004 m.lapkridio 22 d. isakym4 Nr.1K-372 ,,Del
pelno nesiekiandiq ribotos civilines atsakomybes juridiniq asmenq buhalterines apskaitos ir
fi nansines atskaitomybes sudarymo ir pateikimo taisykliq patvirtinimo".
Finansiniai UVJOS ,$pskritasis stalasoo metai sutampa su kalendoriniais metais.

Finansin6s rizikos valdymas

Kredito rizika
Asociacija nepatiria reik5mingos kredito rizikos koncentracijos, kadangi yra ne pelno siekianti
organizacija. Asociacija nesuteikia garantrjq uZ kitq Saliq prievoles.

Likvidumo rail<a
Asociacijos politika yra tureti finansavim4 per atitinkamas dotacijas ir subsidijas.

Palukanq rizika
Asociacija nesinaudojo jokiais finansiniais instrumentais, kad apsaugotq savo finansing rizik4.

3. Nematerialus turtas

Nematerialaus turto 2016 metais asociacija neturi.



4. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto 2016 metais asociacija neturi, tadiau yra pasitvirtinus ilgalaikio
materialaus turto pripaZinimo kriterijus. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuri
ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus, pagristai tikimasi gauti i5 jo ekonomines naudos
bDsimaisiais laikotarpiais. Turtas, kuris naudojamas ilgiau nei vienerius metus, ir jo isigijimo kaina
ne maZesne kaip 149 Eur. pripaZlstamas ilgalaikiu turtu.

5. Pinigai ir ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje, banko s4skaitose. Pinigai yra apskaitomi s4skaitose: Nr.24l l BiudZeto
s4skaita, Eur, Nr.2412 Atsiskaitomoji s4skait4 Eur, Nr.24l3 Tiksline s4skaita, Eur. Kasoje Nr.242.

6. Atsargos

Asociacijos nupirktos prekes nenaudojamos pajamoms uZdirbti ir nera skirtos perparduoti. Atsargos,
tai asociacijos isigytas trumpalaikis turtas, kuri istaiga sunaudoja per vienerius metus. Atsargoms
priskiriama: kanceliarines prekes, tikines prekes, maisto produktai, kuras, viesinimui skirtos prekes,
reprezentacijai skirtos prekes, trumpalaikis turtas. fsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos

lsigijimo savikaina. Atsargq isigijimo savikaina laikoma uZ tas atsargas sumoketa (moketina) suma.
Nustatant atsargq isigijimo savikain4, i atsargq isigijimo savikain4 iskaitomas sumoketas pridetines
vertes mokestis, nes Sis mokestis negr4Zinamas. Apskaidiuojant veikloje sunaudotq ar parduotq
atsargq savikain4 taikomas FIFO bfldas. Atsargos, kurios isigijus perduodamos naudoti, verte i5 karto
pripaZistama s4naudomis. Kuras i s4naudas nura5omas pagal isakymu patvirtintas kuro sunaudojimo
nornas, atsiZvelgiant i nuvaZiuotus atstumus, nurodfus keliones lapuose

7. Per vienerius metus gautos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos jq atsiradimo dien4. Nustatant skolq grynEjq vertg, kasmet
atliekamas skolq suderinimas ir ivertinimas kiekvienos skolos grqZinimo pagristumas. Gautinos
sumos parodomos gqynqJa verte, atemus lvertintas neatgautinas sumas.

8. Dotacijos ir tikslinis finansavimas

Gautinas tikslinis finansavimas, dotacijos apskaitoje regishuojama tik tada, kai gaunama patikima
informacija, kad tos le5os bus gautos. Tikslinis finansavimas i5 ES, valstybes, savivaldybes biudZeto,
nario mokesdiai bei kitas finansavimas gaunamas programq vykdymui pripaZlstamas finansavimo
pajamomis. Tikslinio finansavimo panaudojimas registruojamas per ataskaitin! laikotarpi
apskaidiuota patirtq sqnaudq kompensavimo suma. Dotacija, susijusi su turtu, pripaZistama panaudota
tieb kiek per ataskaitini laikotarpi priskaidiuojama gauto ilgalaikio turto nusidevejimo sqnaudq.

9. Pajamos ir s4naudos

Pajamos pripaZistamos kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uZdirbamos,
neatsiZvelgiant i pinigq gavim4. Pajamomis laikomas tik ekonomines veiklos padidejimas,
pasirei5kiantis turto padidejimu arba isipareigojimq sumaZejimu. Pajamomis nepripaZlstamas
pridetines vertes mokestis bei hediqjq asmenr+ vardu surinktos sumos. Pajamos lvertintos tikrqja
kaina, atsiZvelgiant ! suteiktas ir numatomas nuolaidas. Per ataskaitin! laikotarp! panaudotos
finansavimo sumos pripaZistamos finansavimo pajamomis. Jq apskaitai naudojama s4skaita
,,Finansavimo pajamos", skirta per ataskaitin! laikotarpi patirtq sQnaudq, susijusiq su finansuojamq
programq igyvendinimu, kompensavimo (finansavimo panaudojimo) apskaitai, kuri detalizuojama
pagal programas ir finansavimo Saltinius. S4naudos, patirtos vykdant projektus ir uZdirbant
ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir finansineje atskaitomybeje parodomos
taikant kaupimo, pajamq ir sqnaudq palyginimo principus, neatsiZvelgiant i pinigq i5leidimo laik4.



S4naudomis pripaZistama tik ta ataskaitinio ar ankstesniq laikotarpiq i5laidq dalis, kuri tenka per
ataskaitini laikotarpi uZdirbtoms pajamoms.

10. Veiklos s4naudos

S4naudos pripaZistamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos. Per ataskaitini laikotarpi padarytos i5laidos,
kuriq neimanoma tiesiogiai susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir kurios ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais neduos pajamq, pripaZistamos s4naudomis t4 laikotarpi, kai jos buvo patirtos. Sqnaudos

ivertinamos tikrqia verte. S4naudos yra skirstomos i suteiktq paslaugq ir parduotq prekiq savikain4,
veiklos s4naudas, kitas s4naudas.

11. [sipareigojimai

fsipareigojimq apskaitai asociacijoje naudojama 4 s4skaitq plano klase. [sipareigojimai apskaitoje
registruojami ir finansineje atskaitomybeje pateikiami jq atsiradimo dienos verte. fsipareigojimai
grupuojami i - ilgalaikius isipareigojimus - kuriuos istaiga tures ivykdyti veliau nei per ateinandius
vienerius metus; bei trumpalaikius isipareigojimu - kurie turi biiti ivykdyti per vienq istaigos
iprastines veiklos cikl4 arba per dvylika menesiq.

12.2016 metais gautas finansavimas - 16047 Eur, i5 jq:
12.1. Tikslinis finansavimas - 15650 Eur, i5 jq:
l2.l.l. LR Socialines apsaugos ir darbo ministerija - 8650 Eur,
12.I.2. Utenos rajono savivaldybe - 7500 Eur.
12.2. Parama - 397 Eur, i5 jq:
12.2.1.2 proc. cPM iS VMI - 147 Eur
12.2.2. UAB ,,Umaraso'- 200 Eur,
12.2.3. Fiziniai asmenys - 50 Eur.

13. S4naudos

Asociacijos 2016 metq s4naudas sudare:
13. I . Su darbo pobudZiu susijusios paslaugos (apmokejimas lektoriams pagal autorines, paslaugq

sutartis) - l424Bur;
13.2. Prekes (kanceliarines, iikines, maisto prekes) -2240Eur;
13.3. Ry5io paslaugos (telefonas, internetas, pa5tas, domenas ir palaikymas) -276Bur;
13.4. Biuro nuoma ir i5laikymas - 1461 Eur;
13.5. Renginiq dalyviq apgyvendinimas ir maitinimas - 4289 Eur
13.6. Dalyviq perveZimo paslaugos -295Eur
13.7. Veiklos s4naudos (iskaitant leidyb4) - 6062 Eur.

14. Finansiniai rySiai su istaigos vadovais

Asociacijos prezidentas su darbo santykiais susijusiq i5mokq per finansinius ir praejusius finansinius
mefus neturejo.

Migle Jankauskaite



Utenos visuomeniniq jaunimo organizacijq sqiunga'rApskritasis stalas", 184197138

Au3ros g.47,Utena
(kodas, buveines adresas)

VETKLOS REZULTATU AT

PAGAL 2016 M.GRUODLIO 31D. DUOMENIS

2017-04-05 Nr. 1

r

Eil.nr. STRAIPSNIAI
Pastabos

Nr.
Ataskaitinio
laikotarpio

Pra6jusio

ataskaitinio
laikotaroio

PAJAMOS 16047 14195
I Paiamos uZ suteikas oaslausas. oarduotas orekes

Finansavimo oaiamos 15900 14091
Finansavimo sumq i5 valstybes biudZeto panaudoiimo paiamos 15650 12891

2.2. Kitos finansavimo paiamos 250 1200
l. Kitos paiamos 147 104
IL SANAUDOS 16047 14195
I Suteiktq paslaugu, parduotu prekiu savikaina

Kitos sanaudos 56 40
,- Kompensuotos s4naudos )
+. Veiklos s4naudos 15991 t4lss

I Pardavimo t2334 I 1834
t.2. Paslaugos susijusios su darbo pobfrdZiu 1424 470
1.3. Nusideveiimo (amortizaciios)

1.4. Patalpq iSlaikymo 1461 1337
4.5- RySiq 276 329
4.6. Transporto (perveZimo) 295 109
1.7. Turto vertes sumaZeiimo
4.8. Kitos veiklos 201 76
+.9. Suteiktos labdaros, paramos

1.10. Del ankstesniq laikotarpiq klaidq taisymo
UI YEIKLOS REZULTATAS PRIES APMOKESTINIMA
ry. PELNO MOKESTIS
v. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS


