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Vilnius
I. BENDROJI DALIS
1. Įregistravimo data
Asociacija „Viva Sol“ (toliau – Asociacija) buvo įregistruota 2006-05-15, rejestro Nr.070492.
Asociacijos adresas – Merkio g. 53, Dargužių kaimas, Valkininkų sen., LT-65445 Varėnos r.
savivaldybė.
2. Finansiniai metai
Asociacijos finansiniai metai prasideda sausio 01 ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Asociacijos nariai ir valdymas
Asociacijoje ataskaitiniais metais buvo 21 narys. Asociacijos valdymo organai: visuotinis narių
susirinkimas, valdyba ir direktorius. Asociacijos valdyba sudaryta iš penkių narių, jai vadovauja
visuotinių narių susirinkime išrinktas pirmininkas Žymantas Morkvėnas.
4. Asociacijos veikla
Asociacijos veikla priskiriama pagal ERK „Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų
veikla”.
Asociacijos pagrindinė veikla:
- Pagrindinis tikslas – siekti kaimo gyvybingumo, vienijant asmenis ir organizacijas,
bendromis pastangomis siekiančias smulkiųjų ūkininkų, amatininkų ir kitų kaimo
gyventojų ekonominės ir socialinės gerovės didinimo bei tvarios aplinkos išsaugojimo.
- Asociacijos moto – „Kad kaimas būtų gyvas“.
5. Darbuotojų skaičius
Asociacijo dirba vienas darbuotojas – direktorė, įdarbinta Erasmus projekte „Learn the Life“
po mažiausiai po 5 dienas per mėn.
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6. Asociacijos tiksliniai įnašai:
- Narių tiksliniai įnašai;
- Fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų padovanotos (paaukotos)
lėšos ir turtas;
- Kitų nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos
(paaukotos) lėšos;
- Lėšos, gautos kaip parama;
- Lėšos, gautos kaip dotacija projektų įgyvendinimui;
- Lėšos, gautos už veiklą, kuri numatyta Asociacijos įstatuose;
- Kitos teisėtai gautos lėšos.
6. Kita
Asociacija turi keturis banko sąskaitas „Swedbank“ AB banke: viena pagrindinė einamoji
sąskaita ir trys sąskaitos atidarytos trijų tarptautinių projektų finansinėms operacijoms atlikti (Erasmus
Learn the Life, Erasmus In Culture, Nordplus Adult).
Asociacija nuo 2008-09-29 yra registruota paramos gavėja.
Paramos gavėjo numeris 300599752.
II. APSKAITOS POLITIKA
Asociacija finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis Lietuvos Respublikoje finansinę
apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.
Finansiniai metai: finansinių metų pradžia sausio 1 d., pabaiga - gruodžio 31 d., t.y.
kalendoriniai metai.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje asociacijoje buvo 1 darbuotojuas.
Asociacijai neviršijant Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodžio 18 d. įstatymo pakeitimu
Nr. IX-1915 24 straipsnio 6 punktu nustatytų kriterijų, atskaitomybė parengta supaprastintos formos.
Apskaitos metodikos pasikeitimų nebuvo. Toliau išdėstyti svarbiausi apskaitos principai,
kuriais Asociacija vadovavosi rengiant šią finansinę atskaitomybę.
Finansinės atskaitomybės valiuta – vietinė valiuta eurai (Eur).
Ilgalaikis turtas:
- Nematerialus turtas. Nematerialaus turto Asociacija neturi.
- Materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto Asociacija neturi.
Trumpalaikis turtas.
- Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 2020 metų gruodžio 31 d. Asociacijos turima pinigų suma
sudaro 36981 Eur.
Pajamos ir sąnaudos.
- Pajamos. Asociacija 2020 metais gavo 3465 Eur pajamų, iš kurių pardavimo ir suteiktų
paslaugų pajamos – 3455 Eur. Gautas nario mokestis sudarė 134 Eur.
- Dotacijos ir subsidijos. Gautos dotacijos projektų įgyvendinimui – 39374 Eur.
- Sąnaudos. Patirta 13023 Eur sąnaudų, iš kurių 12937 Eur sudarė veiklos sąnaudos (8054
Eur darbuotojo darbo užmokesčio sąnaudos, 3318 Eur – bendrosios ir administracinės
sąnaudos, 585 Eur nuomos sąnaudos, 195 Eur – kuro sąnaudos.
- Parama. Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą (2% GPM)
Asociacija 2020 m. gavo 3,53 Eur.
Įsipareigojimai: asociacija įsipareigojimų neturi.
Aiškinamojo rašto pastabos:
- 2020 m. finansavimą sudaro: pajamos – 3465 Eur, dotacijos – 39374 Eur, sąnaudos
13023 Eur. Galutinė nepanaudota finansavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
buvo 37612 Eur.
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Visas nepanaudotas finansavimas yra pinigai banko sąskaitose. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje tai sudarė iš viso 36899 Eur.

Direktorė

Lina Gumbrevičienė
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