
Bendruomeninių 
organizacijų metinių 
ataskaitų teikimas



Vadovaujantis LR asociacijų įstatymu, 

bendruomeninės organizacijos privalo kasmet 

rengti metinę finansinę ataskaitą bei veiklos 

ataskaitą, BO visuotinis narių susirinkimas jas 

tvirtinti, o po patvirtinimo pateikti šias ataskaitas 

juridinių asmenų registro tvarkytojui (registrų 

centrui).



Metinių finansinių ataskaitų rinkinį ar 

metinę ataskaitą tvirtina visuotinis narių susirinkimas, 

kuris turi įvykti per 4 mėnesius nuo finansinių metų 

pabaigos. 

Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ar 

metinė ataskaita registro tvarkytojui 

(https://www.Registrucentras.Lt/FA/) pateikiami per  

30 trisdešimt dienų nuo jo patvirtinimo momento.

https://www.registrucentras.lt/FA/


METINIS PRANEŠIMAS arba VEIKLOS ATASKAITA
(LR Asociacijų įstatymo 10 straipsnio 4-5 punktai)

Veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti 
darbai (įgyvendinti ar 

įgyvendinami projektai, kitos 
veiklos)

Narių skaičius finansinių metų 
pabaigoje ir praėjusių finansinių 

metų pabaigoje

Gali būti nurodyta ir kita 
informacija, kurią nusprendžia 
pateikti asociacijos valdymo 

organas ar visuotinis narių 
susirinkimas

Ateinančių finansinių metų 
veiklos tikslai, uždaviniai ir 
planuojami atlikti darbai



Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 
buhalterinės apskaitos ir finansinių 

ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklės 
(https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2
46011/asr)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246011/asr


„AIŠKINAMASIS RAŠTAS“
(Taisyklių ketvirtas skirsnis)

I. Bendroji dalis
(apie organizaciją: pavadinimas, 

kodas, teisinė forma, tikslai, 
trumpas apibūdinimas, tų metų 
veikla, projektai, narių skaičius, 
darbuotojai, informacija apie 

buhalterį, kita svarbi informacija)

II. Apskaitos politika
(šioje dalyje turi būti nurodyti 

teisės aktai, kuriais 
vadovaujantis parengtos 

finansinės ataskaitos)

III. Pastabos
- apie gautą, skirtą, panaudotą paramą;
- apie gautą, panaudotą finansavimą;
- apie kitas pajamas;
- apie ilgalaikį turtą;
- apie sąnaudas;



Aiškinamojo rašto priedai
4 priedas „Per ataskaitinį laikotarpį gauta parama“
5 priedas „Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos 
panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį“
6 priedas „Per ataskaitinį laikotarpį suteikta labdara ir 
parama“
7 priedas „Tikslinio finansavimo sumų pasikeitimas per 
ataskaitinį laikotarpį“



Bendruomeninės organizacijos, kuri, 
vadovaudamasi buhalterinės apskaitos 

įstatymu, yra pasirinkusi supaprastintą apskaitą, 
įstatuose nurodytas valdymo organas vietoj šio 

10 straipsnio 1 dalyje nurodytų ataskaitų gali 
rengti ir visuotiniam narių susirinkimui pateikti 
METINĘ ATASKAITĄ, kurioje turi būti pateikta 

informacija, nurodyta 10 šio straipsnio 2 dalies 1 
ir 2 punktuose ir 3, 4 ir 5 dalyse.



METINĖ ATASKAITA

Prie Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų 
sudarymo ir pateikimo taisyklių (nuoroda 5 

skaidrėje)
Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos 

aprašo III skyrius ir 5 priedas



FINANSINIŲ ATASKAITŲ ELEKTRONINIŲ 
RINKINIŲ PILDYMAS IR TEIKIMAS VĮ REGISTRŲ 

CENTRAS 
(https://www.registrucentras.lt/fa/) 

https://www.registrucentras.lt/fa/


























SĖKMĖS DARBUOSE!!!

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos
Pirmininkė Virginija Šetkienė

lkbsajunga@gmail.com

mailto:lkbsajunga@gmail.com
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