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Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ 

191878119, Fabijoniškių 61-28, Vilnius 

PATVIRTINTA 

2021 m. gegužės 13 d. 

 

2020 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2021-03-31 

Vilnius 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Įregistravimo data 

Ne pelno siekianti organizacija Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ 

(toliau  - ir Klubas) buvo įregistruota 1995 m. spalio 11 d., duomenys kaupiami Juridinių 

asmenų registre.  

2. Finansiniai metai 

Klubo finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

3. Informacija apie Klubo filialus ir atstovybes 

Klubas neturi filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių. 

4. Klubo veikla 

Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ yra bendruomenė, daugiau kaip 25 

metus vienijanti 1 tipo cukriniu diabetu sergančius vaikus ir jaunuolius bei jų šeimas. Klubas 

organizuoja diabeto valdymo ir aktyvaus laisvalaikio išvykas, renginius, susitikimus, diabeto 

valdymo mokymus, teikia emocinę savitarpio pagalbą naujai susirgusių vaikų šeimos nariams 

bei remia naujai susirgusius vaikus ir jaunimą diabeto kontrolės priemonėmis. 

2020 metų pradžioje turėjo 77 narių, 2020 metų pabaigoje – 105 narius.  

2020 metais klubas organizavo 8 renginius: 

• 2020 m. sausio mėnesį - Kūrybinės dirbtuvėlės kartu su LEO klubo savanoriais 

Kinų Naujųjų metų proga;  

• 2020 m. vasario mėnesį - Šiaudinių sodų vėrimas;  

• 2020 m. kovo mėnesį - „Smart Tech Academy“ virtualios realybės žaidimai;  
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• 2020 m. rugpjūčio mėnesį – DIABITĖS šeimų išvyka, kurioje tėveliai sėmėsi žinių 

diabeto valdymo, psichologų mokymuose, bendravo tarpusavyje, dalinosi 

patirtimis ir patarimais, vaikai žaidė, kūrė, ieškojo lobio ir mėgavosi sveikais 

skanėstais; 

• 2020 m. spalio mėnesį Pažintinė ekskursija – žygis pėsčiomis Vilniaus 

regioniniame parke, kartu su geologijos mokslų daktaru Jonu Šečkumi.  

• 2020 m. lapkričio mėnesį Online kūrybinės dirbtuvėlės su LEO klubo savanoriais 

pasaulinės diabeto dienos proga;  

• 2020 m. gruodžio mėnesį du online kalėdiniai protmūšiai vaikams su Ligita 

Pareigiene iš VŠĮ „Laikas kartu“.    

2020 metais klubas organizavo 5 seminarus: 

• 3 seminarai DIABITĖS šeimų išvykoje šiomis temomis: psichologės, lektorės 

Jolantos Žilinskienės seminaras „Saugios aplinkos kūrimas bendradarbiaujant su 

ugdymo įstaigomis“; Kauno klinikų slaugytojos diabetologės Aušros Krivolap 

seminaras „Diabeto valdymas. Dažniausiai užduodami klausimai“; psichologo, 

lektoriaus Vaido Arvasevičiaus ir „Whatansu“ patirtinių stovyklų jaunimui vadovės 

Rūtos Vaitiekutės paskaita „Gyvenimas nebebus toks pat. Jis bus žymiai 

spalvingesnis. Arba ne.“; 

• 2 nuotoliniai seminarai: lektorės Lauros Gedgaudaitės (VŠĮ „Cukrinė lapė“) 

seminaras „LOOP uždaras ciklas: kaip pasidaryti dirbtinę kasą“; Kauno klinikų 

slaugytojos diabetologės Aušros Krivolap seminaras „Efektyvus diabeto 

valdymas“. 

2021 metais ketinama surengti 15-20 mokymų įvairiomis temomis, aktualiomis diabetu 

sergantiesiems ir jų artimiesiems. 

2020 metais buvo pradėti šie projektai, kurie bus tęsiami ir 2021 bei vėlesniais metais, 

kol bus poreikis: 

• Savitarpio pagalbos projektai (emocinė pagalba telefonu, konsultacijos diabeto 

valdymo, diabeto technologijų klausimais, techninė pagalba); 

• Diabusas – pagalbos ugdymo įstaigose projektas; 

• Pirmasis sensorius – naujai susirgusiam vaikui / jaunuoliui Santaros klinikose 

dovanojamas pirmo sensoriaus komplektas, suteikiama pagalba įšaunant sensorių 

ir konsultacija. 
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2020 metais Klubo atstovai gynė 1 tipo cukriniu diabetu sergančiųjų teises šiose darbo 

grupėse:  

• Cukrinio diabeto profilaktikos, diagnostikos ir gydymo stebėsenos taryba;  

• Darbo grupė dėl LNL sergančių vaikų priežiūros ir pagalbos savirūpoje ugdymo 

įstaigose organizavimo;  

• Neįgaliųjų reikalų departamentas.  

Buvo sprendžiami šie klausimai:  

• gydymo prieinamumo ir paslaugų kokybės sergantiesiems diabetu gerinimas;  

• įstatyminės bazės pakeitimų inicijavimas ir metodinių rekomendacijų ruošimas 

siekiant užtikrinti pagalbą savirūpoje ugdymo įstaigose LNL sergantiems vaikams;  

• aprūpinimas pažangiomis medicinos pagalbos priemonėmis, jų pakankamu kiekiu, 

nepriklausomai nuo sergančiojo 1 tipo cukriniu diabetu amžiaus. 

Išsamesnė informacija apie klubo veiklas, vykdytas 2020 metais ir 2021 metų 

uždavinius pateikta Klubo Veiklos ataskaitoje. 

2020 m. įvyko 2 visuotiniai susirinkimai: 

2020 m. sausio 16 d. neesant kvorumo, buvo sušauktas pakartotinis visuotinis narių 

susirinkimas 2020 m. vasario 4 d.  

Susirinkimo metu vienbalsiai buvo išrinktas naujas klubo pirmininkas. Juo tapo klubo 

valdybos narė Eglė Baradinskienė. Išrinkti du nauji Valdybos nariai – Asta Adomaitytė ir Agnė 

Auglienė. Patvirtintos metinės ataskaitos, pristatyti 2020 m. planai ir projektai.  

Klubas 2020 m. projektuose nedalyvavo.  

5. Klubo pajamos ir sąnaudos 

Klubas per ataskaitinį laikotarpį pelno negavo, visa veikla buvo finansuojama privačių 

juridinių ir fizinių asmenų lėšomis, detali informacija pateikiama Veiklos ataskaitoje, kuri yra 

neatsiejama finansinių ataskaitų dalis. Klubo sąnaudų detali informacija pateikiama Veiklos 

ataskaitoje, kuri yra neatsiejama finansinių ataskaitų dalis. 

6. Darbuotojų skaičius 

Klubas 2020 m. neturėjo darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Klubo. Visa veikla 

buvo vykdoma savanorystės pagrindais. 

7. Buhalterinės apskaitos tvarkymas 

Buhalterinę apskaitą neatlygintinai tvarko asmuo, vykdantis buhalterinės apskaitos 

individualią veiklą pagal pažymą. 
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II. APSKAITOS POLITIKA 

 

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė 

Klubas apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę 

atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus: 

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą; 

- LR Finansų ministro 2004-11-22 įsakymą Nr.1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos 

civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo”. 

2.Klubo apskaitos politikos 

Klubo apskaitoje visas turtas įkainojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikiu turtu įsigytas 

turtas laikomas, kai įsigijimo vertė yra didesnė kaip 1000 Eur ir naudingo tarnavimo laikotarpis 

ilgiau kaip vieneri metai. Likvidacinė vertė – 1 Eur. Ilgalaikiam materialiajam ir 

nematerialiajam turtui nudėvėti taikomas tiesiogiai proporcingas metodas. 

Atsargų sunaudojimas registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, 

registruojant kiekvieną atsargų pokytį. 

Valiutinių operacijų Klubas nevykdo. 

Pajamos ir sąnaudos įmonės apskaitoje pripažįstamos taikant kaupimo principą. 

3. Apskaitos politikų keitimas 

Apskaitos politikai priskirtinų apskaitos būdų ir metodų keitimas registruojamas 

retrospektyviniu būdu – apskaitos politikos pakitimas parodomas taip, tarsi naujoji apskaitos 

politika būtų taikyta ūkinėms operacijoms ir įvykiams nuo jų atsiradimo. 

 

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

1 pastaba. Atsargos 

Atsargas finansinių metų pabaigoje sudarė iš gautos tikslinės paramos įsigytos ir dar 

neperduotos paramos gavėjams medicininės priežiūros priemonės. 

2 pastaba. Pinigai 

Klubas grynųjų pinigų kasos neturi, visos lėšos laikomos ir atsiskaitymai vykdomi 

banko sąskaitoje. 

3 pastaba. Finansavimo sumos 

Klubas paramos ir/ar subsidijų iš valstybės bei savivaldybių biudžetų negavo. Veikla 

buvo finansuojama narių mokesčio, privačių juridinių ir fizinių asmenų suteikta parama: 
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Lėšų šaltinis: Panaudota, Eur Gauta, Eur 

Pajamos iš reklamos 500,00 500,00 

Nario mokestis 81,00 582,00 

Fizinių asmenų parama 2 554,35 5 645,50 

2 proc. GPM parama 1 982,18 3 055,48 

Juridinių asmenų parama 5 478,90 8 453,00 

Iš viso: 10 596,43 18 235,98 

 

4 pastaba. Gautų lėšų panaudojimas: 

Klubas gautas pajamas bei gautą paramą naudojo vykdomos veiklos finansavimui: 

Išlaidos/sąnaudos Suma, Eur 

Klubo organizuojamų renginių dalyvių maitinimo sąnaudos 1 204,08 

Klubo organizuojamų renginių dalyvių kanceliarinės sąnaudos 624,42 

Klubo organizuojamų renginių dalyvių ūkinių prekių ir kito 

inventoriaus sąnaudos 

811,63 

Ryšių sąnaudos 290,35 

Medicininių prekių  ir paslaugų sąnaudos  180,00 

Klubo organizuojamų renginių dalyvių kitų prekių ir paslaugų 

sąnaudos 

7 382,08 

Banko komisinių ir kitos finansinės sąnaudos 103,87 

Iš viso: 10 596,43 

 

PRIDEDAMA: 

1. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą, 1 lapas; 

2. Informacija apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per 

ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas; 

3. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį suteiktą labdarą ir paramą, 1 lapas; 

4. Informacija apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, 

1 lapas. 

 

 

Klubo pirmininkė                  Eglė  Baradinskienė 

 



1 PRIEDAS 

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA 
_2021-03-31_ Nr. _____ 

        (eurais) 

Eil. 

Nr. 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 

Pavadinimas Kodas Pinigais 
Turtu, išskyrus 

pinigus 
Paslaugomis 

Turto 

panauda 

Savanorių darbu** 

Eur Valandos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys:   8320 133 0 0 0 0 

1.1. BROLIS SEMICONDUCTORS, UAB 302653782 1000           

1.2. Dehidra, UAB 304076895   133         
1.3. Delta Nova, UAB 126122133 500           

1.4. Linus Medical, UAB 302247671 400           

1.5. Monameda, UAB 126408729 1500           

1.6. Novo Nordisk Pharma, UAB 300114028 800           
1.7. Roche Pharmholding B.V. 300089404 500           

1.8. Saikas, UAB 121569493 500           

1.9. SANOFI-AVENTIS LIETUVA UAB 300109287 3000           

1.10. TALENT SAFARI, UAB 301911710 120           
2.  Užsienio valstybių juridiniai asmenys X             

2.1. ---- X             

3. Fiziniai asmenys* ir anonimai X 5 455,50         Apie 3 100 

4.  Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį X 3 055,48 X X X X   

5. Iš viso X 16 830,98 133,00 0,00 0,00 0,00 Apie 3 100 
         

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.        

** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje. 
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2 PRIEDAS 

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
_2021-03-31_ Nr. _____ 

       (eurais)  
Eil. 

Nr. 
Paramos dalykas 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Gauta per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Pergrupavimas* 
Panaudota per 

ataskaitinį laikotarpį 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

 
Iš viso Iš jų 

saviems 

tikslams 

 
1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Pinigai  7 403,93 16 830,98   9 882,43 9 702,43 14 352,48  
2. Turtas, išskyrus pinigus 0 133,00   133,00 133,00 0,00  
3. Parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti  X X   X X X  
4. Iš viso 7 403,93 16 963,98 0,00 10 015,43 9 835,43 14 352,48  

         
* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus. 
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3 PRIEDAS 

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA 

_2021-03-31_ Nr. _____ 

      (eurais)  

Eil. 

Nr. 

Suteiktos labdaros, paramos gavėjas Suteiktos labdaros, paramos dalykas  

Pavadinimas 

Kodas, 

buveinė 

(adresas) 

Pinigais 

Turtu, 

išskyrus 

pinigus 

Paslaugomis** 
Turto 

panauda*** 
 

1 2 3 4 5 6 7  

1. Juridiniai asmenys X X X X X 
 

1.1.   X X X X X  

1.2.   X X X X X  

2. Fiziniai asmenys* X X 180,00 X X  

3. Iš viso X X 180,00 X X  

        
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.       
** Nurodoma suteiktų paslaugų savikaina.       

*** Rodoma, kai subjektas perduoda kitiems asmenims naudoti turtą pagal panaudos sutartį, neatsižvelgdamas į tai, kokiomis teisėms 

jis pats valdo šį turtą (nuosavybės, panaudos ar nuomos). 
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4 PRIEDAS 

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

_2021-03-31_ Nr. _____ 

      (eurais)  

Eilės 

Nr. 
Tikslinio finansavimo sumų šaltinis 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Gauta per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Panaudota 

per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Gautinų 

sumų 

pasikeitimas 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 
 

1 2 3 4 5 6 7  

1. Valstybės biudžetas X X X X X  

2. Savivaldybių biudžetai X X X X X  

3. Kiti šaltiniai  7 403,93 16 963,98 10 015,43 10 015,43  14 352,48  

4. Iš viso 7 403,93 16 963,98 10 015,43 10 015,43 14 352,48  

        
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.       
** Nurodoma suteiktų paslaugų savikaina.       

*** Rodoma, kai subjektas perduoda kitiems asmenims naudoti turtą pagal panaudos sutartį, neatsižvelgdamas į tai, kokiomis teisėms jis 

pats valdo šį turtą (nuosavybės, panaudos ar nuomos). 
 

 
 

 


