
Viešųjų įstaigų, asociacijų ir kitų pelno Viešųjų įstaigų, asociacijų ir kitų pelno 
nesiekiančių juridinių asmenų             nesiekiančių juridinių asmenų             

        2015 m. finansinė         2015 m. finansinė 
atskaitomybė, apskaitos, mokesčių ir atskaitomybė, apskaitos, mokesčių ir 

darbo teisės naujovėsdarbo teisės naujovės

VVG finansininkas Valentinas Morkūnas, VVG finansininkas Valentinas Morkūnas, 
2016-01-18, sustikimas su kaimo bendruomenių vadovais2016-01-18, sustikimas su kaimo bendruomenių vadovais



  Pirmą kartą Lietuvoje privalomo 2015 m. Pirmą kartą Lietuvoje privalomo 2015 m. 
finansinių ataskaitų rinkinio parengimas, finansinių ataskaitų rinkinio parengimas, 

tvirtinimas ir skelbimastvirtinimas ir skelbimas
    Reglamentuojantys teisės aktai:Reglamentuojantys teisės aktai:

1.1.2001-11-06 LR buhalterinės apskaitos 2001-11-06 LR buhalterinės apskaitos 
įstatymas Nr.IX-574įstatymas Nr.IX-574
2.2.2004-11-22 LR finansų ministro  įsakymas 2004-11-22 LR finansų ministro  įsakymas 
Nr.1K-372Nr.1K-372
3.3.2004-01-22 LR Asociacijų įstatymas Nr.IX-2004-01-22 LR Asociacijų įstatymas Nr.IX-
19691969



Pasirengimas 2015 m. finansinių atskaitų Pasirengimas 2015 m. finansinių atskaitų 
sudarymuisudarymui



Finansinių metų pabaigos ataskaitų rinkinysFinansinių metų pabaigos ataskaitų rinkinys::

1. 1. Veiklos ataskaitaVeiklos ataskaita (rengia vadovas) (rengia vadovas)

22. Finansinės ataskaitos . Finansinės ataskaitos (rengia buhalteris/finansininkas):(rengia buhalteris/finansininkas):
2.1. Balansas2.1. Balansas
2.2. Veiklos rezultatų ataskaita2.2. Veiklos rezultatų ataskaita
2.3. Aiškinamasis raštas2.3. Aiškinamasis raštas

3. 3. Auditoriaus išvada Auditoriaus išvada (rengia auditorius)(rengia auditorius)



Finansinių ataskaitų pateikimo terminas Finansinių ataskaitų pateikimo terminas 
Registrų centruiRegistrų centrui

Per 4 mėnesius Per 4 mėnesius                                                                                           
(t.y. iki gegužės mėn. 1 d.)                             (t.y. iki gegužės mėn. 1 d.)                             

nuo finansinių metų pabaigos nuo finansinių metų pabaigos 



2015 metų pelno mokesčio deklaracijos 2015 metų pelno mokesčio deklaracijos 
(PLN204N) pateikimas VMI (PLN204N) pateikimas VMI 

Pelno mokesčio deklaraciją privalo teikti Pelno mokesčio deklaraciją privalo teikti VISOSVISOS pelno  pelno 
nesiekiančios organizacijos (PNO)nesiekiančios organizacijos (PNO)

Išimtis Išimtis – jei PNO nevykdo jokios ūkinės komercinės – jei PNO nevykdo jokios ūkinės komercinės 
veiklos (nesudaro jokių sandorių, nevykdo atsiskaitymų veiklos (nesudaro jokių sandorių, nevykdo atsiskaitymų 
) ir negauna pajamų iš tokios veiklos ir iš vieno ) ir negauna pajamų iš tokios veiklos ir iš vieno 
paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais 
negauna didesnės kaip 250 MGL (9500 eur) paramos negauna didesnės kaip 250 MGL (9500 eur) paramos 
sumos, ji gali būti laikinai atleidžiama nuo deklaracijų sumos, ji gali būti laikinai atleidžiama nuo deklaracijų 
teikimo. teikimo. PNO turi pateikti prašymą VMI  PNO turi pateikti prašymą VMI  



Pelno mokesčio deklaracijos (PL204N) Pelno mokesčio deklaracijos (PL204N) 
pateikimo VMI  ir pelno mokesčio pateikimo VMI  ir pelno mokesčio 
sumokėjimo terminaisumokėjimo terminai

1.1.Deklaracija už praėjusius finansinius metus Deklaracija už praėjusius finansinius metus 
pateikiama iki kito mokestinio laikotarpio 6 pateikiama iki kito mokestinio laikotarpio 6 
mėn. 1 d (birželio 1 d.)mėn. 1 d (birželio 1 d.)

2.2.Pelno mokestis už praėjusius finansinius Pelno mokestis už praėjusius finansinius 
metus (jei yra prievolė) sumokamas iki kito metus (jei yra prievolė) sumokamas iki kito 
mokestinio laikotarpio 6 mėn. 1 d. (birželio 1 mokestinio laikotarpio 6 mėn. 1 d. (birželio 1 
d.)d.)
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