
 
 

Asociacija Narsiečių bendruomenė 

 

Kodas 304919445, Vyčio Kryžiaus g. 24, Kauno m. 
 

FINANSINĖS ŪKINĖS VEIKLOS REVIZIJOS AKTAS 

Kaunas 2022 03 12 
 

Tikrinamas laikotarpis:  2021 m.sausio mėn.01 d. -  2021 m. gruodžio mėn.31d. 

 
Finansinės ūkinės veiklos reviziją atliko MB Buhalterinės apskaitos organizavimas, įmonės kodas 305199993, 

įgaliotas asmuo Inga Kalvaitienė pagal pateiktus banko išrašus, kasos dokumentus, pirkimo sąskaitas faktūras, 

apmokėjimo kvitus, ilgalaikio turto apskaitos korteles.    

 
2021 m. gruodžio mėn. 31d  duomenimis asociacijos turtą sudarė:  

 banko likutis AB SEB banke  -  1455,20 Eur 

 grynų pinigų likutis asociacijos kasoje -  37,47 Eur  
 ilgalaikio turto vertė atėmus sukauptą  nusidėvėjimą - 1273,23 Eur 

 Bendra turto vertė: 2765,92 Eur 

 
Asociacijos narių mokesčių likutis - 1734,97 Eur 

Gautos paramos likutis - 1030,95 Eur 

 

Bendra finansavimo sumų ir įsipareigojimų suma: 2765,92 Eur 
 

Asociacija per 2021 m. gavo lėšų:  

 
Nario mokestis už 2021 m.- 795,00 Eur 

Rinkliava žaislų mainų nameliui - 419,00 Eur 

Pajamos už reklamą -132,00 Eur 

Rinkliava už aitvarų dirbtuves - 95,00 Eur 
Kitos vienkartinės mažavertės pajamos - 18,00 Eur 

 

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos skirta premija-  350,00 Eur 

Iš viso gauta pajamų: 1809,00 Eur.  

 

Per 2021 m.  buvo gauta paramos: 
Iš VMI pervesta dalis GPM - 1787,64 Eur 

Iš fizinių asmenų gauta parama - 106,00 Eur 

 

Gautos pajamos 1809,00 Eur ir dalis paramos 1293,24 Eur  buvo panaudota asociacijos veiklai finansuoti.  
Iš viso asociacijos veiklai finansuoti per 2021 m. paskirta 3102,24 Eur 

Asociacijos  veiklos sąnaudas sudarė:  

ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos - 461,72 Eur 
darbo užmokesčio sąnaudos- 600,07 Eur 

kitos veiklos sąnaudos - 2040,45 Eur.  

Visos kitos veiklos sąnaudos pagrįstos sąskaitomis faktūromis, užregistruotos banko sąskaitos pajamų - išlaidų 
žurnale, avanso apyskaitoje.   

 

Per 2021 m. buvo gauta 15 204,83 Eur iš  Kauno m. savivaldybės administracijos pagal projektą Stiprinti 

bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Projekto įgyvendinimui buvo panaudotos 15203,36 Eur gauto 
finansavimo, grąžinta nepanaudota 1,47 Eur suma.  

  

Per ataskaitinį laikotarpį  pažeidimų nerasta, visi  priskaitymai ir atskaitymai su atitinkamomis 
 įstaigomis pateikti laiku ir teisingai. Asociacija neturi įsiskolinimų paslaugų tiekėjams. 

 

MB Buhalterinės apskaitos organizavimas įgaliotas asmuo                                           Inga Kalvaitienė  

 
Su aktu susipažinau:                           Asociacijos  pirmininkė              Vilma Litvaitienė 
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