ASOCIACIJOS ŽALIOJI VALDORFO BENDRUOMENĖ
Patvirtinta 2022-05-19 Visuotinio narių
susirinkimo protokolu Nr. ŽVB-3
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2022 m. kovo 30 d.
Vilniaus r.
I. Bendra informacija
I.1. Pagrindiniai duomenys apie Asociaciją
Pavadinimas: „Žalioji Valdorfo bendruomenė“.
Registracijos adresas: Malūno g. 39, Skirgiškių k.,Vilniaus r.
Teisinė-organizacinė forma (įmonės rūšis): Asociacija. Pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo.
Įmonės kodas: 305621551.
Asociacija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 2020 m. rugsėjo 10 d.
Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
I.2. Asociacijos veiklos apibūdinimas
Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai:

1. burti ir vienyti žmones turinčius bendrų interesų ir siekių:
1.1.puoselėti šeimos ir bendruomenės dvasines vertybes, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą
tarp kartų,
1.2. kurti glaudžius bendruomeninius socialinius ryšius, skatinti bendras veiklas,
1.3. skatinti bendruomenės narių saviraišką ir kūrybą,
1.4 skatinti bendruomenės narių fizinį aktyvumą,
1.5. puoselėti meilę gamtai ir pagarbą gyvybei,
1.6. ugdyti harmoningos gyvensenos įgūdžius,
1.7. įgyvendinti mokymąsi visą gyvenimą ir savišvietą,
1.8. skatinti ir puoselėti tautiškumą,
1.9. suteikti vaikams ir jaunimui kokybišką ugdymą kaimo aplinkoje Valdorfo pedagogikos
pagrindais,
1.10. suteikti vaikams pagrindinius vaiko poreikius patenkinančią vaikų dienos priežiūrą,
1.11.organizuoti vaikams ir jaunimui veiklas susijusias su jų specifinių poreikių tenkinimu,
1.12. skatinti vaikų ir suaugusiųjų užimtumą,
1.13. organizuoti visapusiškas pramogas ir poilsį vaikams ir suaugusiems,
1.14. rūpintis bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais,
2. koordinuoti asociacijos narių veiklą,
3. atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti,
4. steigti ir/ar būti Valdorfo pedagogikos pagrindais veikiančių ugdymo įstaigų dalyviu bei teikti jų
veiklai būtiną finansavimą,
5. steigti ir/ar būti kitų ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, reikalingų asociacijos narių ir
visuomenės poreikių tenkinimui, dalyviu bei teikti jų veiklai būtiną finansavimą,
6. teikti asociacijos nariams ir visuomenei asociacijos narių ir visuomenės poreikius tenkinančias
paslaugas,
7. plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis asociacijomis ir organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje,
8. telkti lėšas reikalingas asociacijos narių siekiams ir asociacijos tikslams įgyvendinti.
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2021 m. Atlikti darbai:
1. Asociacijos administravimo grupė aktyviai komunikavo apie Asociacijos įkūrimą, jos veiklos
tikslus bei siekius. Gyvai bei elektroninėmis ryšio priemonėmis kvietė Vilniaus Valdorfo Žaliosios
mokyklos bei Žaliojo Valdorfo darželio bendruomenės žmones tapti Asociacijos nariais.
2. Dalį savo uždavinių Asociacija įgyvendino per kontroliuojamas įmones VšĮ Vilniaus Valdorfo
Žalioji mokykla ir VšĮ Žaliasis Valdorfo darželis:
2.1.
suteikė vaikams ir jaunimui kokybišką ugdymą kaimo aplinkoje Valdorfo
pedagogikos pagrindais,
2.2.
suteikė vaikams pagrindinius vaiko poreikius patenkinančią vaikų dienos priežiūrą,
2.3.
organizavo vaikams ir jaunimui veiklas susijusias su jų specifinių poreikių tenkinimu,
2.4.
organizavo visapusiškas pramogas ir poilsį vaikams bei suaugusiems.
Planuojami atlikti darbai 2022 m.:
1. Pritraukti daugiau asociacijos narių.
2. Dalyvauti įvairiuose bendruomenių ir jų veiklos rėmimo projektuose.
3. Organizuoti bendras veiklas ir renginius bendruomenės narių tarpusavio ryšiams sustiprinti.
4. Ieškoti, kurti ir organizuoti naujas veiklas bendruomenės narių poreikių tenkinimui.
5. Ieškoti, kurti ir organizuoti veiklas generuojančias papildomas lėšas Asociacijos veiklos
finansavimui.
6. Toliau įgyvendinti Asociacijos uždavinius per kontroliuojamas įmones VšĮ Vilniaus Valdorfo
Žalioji mokykla ir VšĮ Žaliasis Valdorfo darželis bei kitas.
II. Asociacijos nariai
Asociacijos narių skaičius 2021 metų pabaigoje buvo 146. Per 2021 metus nariai į Asociacijos
sąskaitą banke ir kasą sumokėjo bendrai 186 588 Eur narių mokesčių.
III. Asociacijos sąraše esančių darbuotojų skaičius
2021 metais Asociacija samdomų darbuotojų neturėjo.
IV. Gauta parama
2020 metais ir 2021 metais Asociacija paramos negavo.
V. Asociacijos gautos lėšos ir jų šaltiniai. Išlaidos per finansinius metus. Ilgalaikis turtas.
2021 metais Asociacija ūkinės komercinės veiklos nevykdė. Visos lėšos gautos kaip narių mokesčiai.
Per 2021 metus Asociacija turėjo 164 164 Eur išlaidų: 325 Eur už buhalterinės apskaitos paslaugas,
13 Eur Asociacijos banko komisinių išlaidų ir 163 826 Eur perdavė finansavimo lėšų dukterinei
įmonei VšĮ Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla.
Per ataskaitinį laikotarpį Asociacija neįsigijo ilgalaikio turto.
VI. Asociacijos sąnaudos per finansinius metus
1
2
3

Buhalterinės apskaitos paslaugų sąnaudos
Banko komisinių sąnaudos
Skirtų finansavimo lėšų sąnaudos
Viso sąnaudų Eur

300
13,30
186 826,20
187 139,50

Visos 2021 m. sąnaudos 187 139,50 Eur buvo kompensuotos gautu finansavimu (narių mokesčiais),
kadangi jos visos buvo patirtos vykdant viešąjį interesą tenkinančią veiklą.
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VII. Duomenys apie Asociacijos vadovą, Asociacijos sąnaudos vadovo darbo užmokesčiui ir
kitoms Asociacijos vadovo išmokoms
Asociacijos vadovo pareigas nuo organizacijos įsteigimo eina Administravimo grupės pirmininkas
Darius Astratovas. Sąnaudos vadovo darbo užmokesčiui 2021 metais sudarė 0 Eur, kitų išlaidų
nebuvo.
VIII. Asociacijos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms
įstaigos kolegialių organų narių išmokoms
Pagal Asociacijos įstatus 2020 m. rugsėji buvo išrinkti 7 kolegialaus valdymo organo
Administravimo grupės nariai. Sąnaudos Administravimo grupės narių darbo užmokesčiui
2020 metais ir 2021 metais sudarė 0 Eur, kitų išlaidų nebuvo.

Administravimo grupės pirmininkas

Darius Astratovas
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Asociacija Žalioji Valdorfo bendruomenė, įm.k. 305621551
( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Malūno g. 39, Skirgiškių k., Vilniaus r., Juridinių asmenų registras
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-03-30 Nr. 1
(sudarymo data)

Eil. Nr.

Pastabų
Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.
II.
III.
1V.

NEMATERIALUSIS TURTAS
MATERIALUSIS TURTAS
FINANSINIS TURTAS
KITAS ILGALIKIS TURTAS

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.
1I.
1II.
IV.

ATSARGOS
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
KITAS TRUMPALIKIS TURTAS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

1

2
3

C.

TURTAS, IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS

I.
II.
III.
IV.

DALININKŲ KAPITALAS
REZERVAI
NELIEČIAMSIS KAPITALAS
SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS

D.

E.

FINANSAVIMO SUMOS
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

I.
II.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

5

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Administravimo grupės pirmininkas
(subjekto įstatuose nurodyto
valdymo organo nario pareigų
pavadinimas)
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Ataskaitinis
laikotarpis

(eurais)
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

13

13

13

13

32381

9635

9264

8942

23117

693

32394
-

9648
-

9394

9623

23000

25

23000

25

32394

9648

Darius Astratovas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Asociacija Žalioji Valdorfo bendruomenė, į.k. 305621551
( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Malūno g. 39, Skirgiškių k., Vilniaus r., Juridinių asmenų registras
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-03-30 Nr.1

(eurais)
Eil.
Nr.
I.
1.
2.
3.
II.

Straipsniai

III.
IV.

PAJAMOS
PARDAVIMO PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
KITOS PAJAMOS
SĄNAUDOS
PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO
SĄNAUDOS
VEIKLOS SĄNAUDOS
KITOS SĄNAUDOS
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS

V.

GRYNASIS VEIKLOS
REZULTATAS

1.
2.
3.

Administravimo grupės pirmininkas
(subjekto įstatuose nurodyto
valdymo organo nario pareigų
pavadinimas)

Pastabų
Nr.

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis
187 140

1

62 077

187140

62077

187 140

2

62 077

187140

62077

-

-

-

-

Darius Astratovas
(vardas, pavardė)
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2021 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I.

BENDROJI DALIS

Asociacija Žalioji Valdorfo bendruomenė (toliau - Asociacija) registruota
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2020 m. rugsėjo 10 dieną, įmonės kodas
305621551. Asociacijos registruotas buveinės adresas Malūno g. 39, Skirgiškių k.,
Vilniaus r. Asociacija yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo.
Pagrindinis Asociacijos veiklos tikslas - atstovauti savo narių, t.y. žmonių,
turinčių bendrų siekių ir interesų švietimo, mokymo, kultūrinėje, sveikatos priežiūros,
sporto plėtojimo ir kitose visuomenei naudingose srityse, interesams bei juos ginti.
Asociacija gali užsiimti ir bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos
Respublikos teisės aktams.
Per 2020 ir 2021 metus asociacija nevykdė ūkinės – komercinės veiklos.
Finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įmonėje samdomų darbuotojų nebuvo.
2020 metų pabaigoje Asociacija vienijo 113 narių. 2021 metų pabaigoje - 146
narius.
2021 metų buhalterinę apskaitą tvarkė pagal individualios veiklos pažymą
dirbanti Sigita Adomaitytė-Navikienė.
II.

APSKAITOS POLITIKA

Asociacijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma
vadovaujantis 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl finansų ministro 2004
m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir
pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų
įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" patvirtintomis Pelno nesiekiančių ribotos
civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir
paslaugų įvertinimo taisyklėmis.
Asociacijos igalaikiam turtui taikomas tiesinis nusidėvėjimo skaičiavimo
metodas. Minimali nustatyta ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina yra 500 Eur.
Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
Atsargos Asociacijoje apskaitomos naudojant periodinį atsargų apskaitos būdą, o jų
likučiai įkainojami FIFO metodu, t.y. pirmiausia yra nurašoma anksčiau įsigytos atsargos.
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Asociacijoje įsigytos ūkinės prekės, kanceliarinės prekės ar mažavertis ūkinis inventorius
yra iš karto perduodamas naudoti ir nurašomas į sąnaudas.
Asociacija yra ne PVM mokėtoja todėl visas su PVM susijusias išlaidas priskiria
prekių ir paslaugų vertei.
Ūkinėms operacijoms užsienio valiuta taikomas Lietuvos banko skelbiamas euro
ir užsienio valiutų dienos sąntykis.
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
2020 m. ir 2021 m. Asociacija paramos negavo ir nesuteikė.
2020 m. Asociacija gavo 62 758 Eur narių mokesčių. 2021 m. - 186 588 Eur.

1.

2.

2021 m. Veiklos rezulatatų ataskaitos paaiškinimai:
Eilutėje I.2. Finansavimo pajamos nurodyta 187 140 Eur finansavimo pajamomis
pripažintos finansavimo sumos (narių mokesčiai), kuriomis kompensuotos sąnaudos
patirtos Asociacijos visuomenei naudingai veiklai vykdyti.
Eilutėje II.2. Veiklos sąnaudos nurodytos 314 Eur Asociacijos administravimo
sąnaudos ir 186 826 Eur dukterinei įmonei VšĮ Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla
skirtos finansavimo lėšos.

2021 m. Finansinės būklės ataskaitos straipsnių paaiškinimai:
1. Eilutė A. III. Finansinis turtas nurodytas Asociacijai priklausantis dalininko
kapitalas dukterinėse įmonėse: 10 Eur VšĮ Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla, 3 Eur
VšĮ Žaliasis Valdorfo darželis.
2. Eilutėje B. II. Per vienus metus gautinos sumos nurodyta Asociacijos narių
mokesčių įsiskolinimas 9264 Eur.
3. Eilutė B. IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 23 117 Eur sudaro įmonės pinigų likutis
banko sąskaitoje.
4. Eilutė D. Finansavimo sumos yra 9394 Eur likutis nepanaudotų gautinų narių
mokesčių sumos.
5. Eilutėje E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra 23 000 Eur įsipareigojimas
VšĮ Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla skirti finansavimo lėšas.

Administravimo grupės pirmininkas

Darius Astratovas
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