
1 

 

Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ 

191878119, Fabijoniškių g. 61-28, Vilnius 07110, Lietuva 

PATVIRTINTA 

2022 m. balandžio      d. 

 

2021 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS 

RAŠTAS 

2022-01-16 

Vilnius 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Įregistravimo data 

Ne pelno siekianti organizacija 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 

Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ yra bendruomenė, daugiau kaip 26 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.  

2021 m. gavus Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą, Vaikų ir jaunimo diabeto klubas 

DIABITĖ organizavo 3-jų naujų emocinės pagalbos konsultantų savanorių mokymus ir parengė 6 

nuotolines emocinės grupinės savitarpio pagalbos sesijas, kurios dalyvavo 86 dalyviai. Pasitelkus 

naujus konsultantus buvo suteikta 320 individualių emocinės pagalbos konsultacijų. 

Saugią aplinką ugdymo įstaigose padedanti kurti DIABUSO komanda savo „kelionę“ per 

Lietuvos mokyklas pradėjo 2021 m. balandį ir per 2021 metus aplankė 41 ugdymo įstaigą, padėjo 53 

diabetu sergantiems vaikams ir suorganizavo net 122 nuotolinius susitikimus. Programą DIABUSAS 
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Klubas vykdo kartu su Vaikų endokrinologų asociacija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Sveikatos psichologijos katedra. 

2021 metais Klubo projektas PIRMAS SENSORIUS palengvino pirmąsias savaites net 63-

ims vaikams ir jaunuoliams.  Projekto komanda padovanojo 63 sensorių komplektus suteikė pirminę 

konsultaciją, emocinę paramą.  

2021 metais organizavo 18 diabeto valdymo ir išmaniųjų technologijų valdymo mokymų 

sergantiems vaikams ir jų šeimų nariams: 15 nuotolinių, 3 mokymai vyko gyvai.  

Mokymai buvo iš dalies finansuojami Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM 

įgyvendinant Lietuvos diabeto asociacijos 2021 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą. 

2021 m. Klubas organizavo Klubo Šeimų išvyką, kurioje dalyvavo 28 cukriniu diabetu 

sergančiųjų šeimos, kuriose 32 sergantieji cukriniu diabetu, iš jų 30 vaikų, iš viso 93 asmenys. Išvyka 

buvo iš dalies finansuojama Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM įgyvendinant Lietuvos 

diabeto asociacijos 2021 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą. 

2021 m. Klubas organizavo renginius: 

• vasario 14 d. nuotolinė edukacija vaikams „Šventinio pabaisiuko kūrimas“; 

• kovo 18 d. nuotolinė edukacija vaikams „Senojo Vilniaus paslaptys“; 

• balandžio 3 d. nuotolinis protmūšis; 

• birželio 6 d. pažintinė ekskursija – žygis pėsčiomis „Krioklių laiptais į geologinę praeitį“; 

• rugsėjo 26 d. pažintinė ekskursija „Pelėdų parke“; 

• spalio 17 d. kartingų varžybos „Plytinės kartodrome“; 

• lapkričio 14 d. Pasaulinės diabeto dienos proga ekskursija autobusu „Panemunės pilys“ 

• gruodį įvyko 3 kalėdinės edukacijos, kurių metu 1 tipo diabetu sergantys vaikai ir paaugliai 

kūrė trijų rūšių kalėdinius papuošimus: Kalėdų vainiką, girliandą / papuošimą ir žaisliuką eglutei. 

Edukacijos buvo iš dalies finansuojamos Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM įgyvendinant 

Lietuvos diabeto asociacijos 2021 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą. 

2021 atstovaudamas diabetu sergančių vaikų šeimų bendruomenę valdžios institucijose Klubo 

atstovai dalyvavo 4 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. 

• Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir sporto ministerija. 

Buvo sprendžiami šie klausimai: 
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• 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. 

5. Klubo pajamos ir sąnaudos 

Klubas per ataskaitinį laikotarpį pelno negavo, visa veikla buvo finansuojama LR biudžeto, 

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, 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 2021 m. rugsėjo-gruodžio mėn. turėjo 1 Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis 

finansuojamo 1 projekto vykdytoją, gaunančių darbo užmokestį iš minėto projekto lėšų. Daliai 

vykdomų veiklų buvo perkamos veiklų vykdytojų paslaugos pagal paslaugų sutartis, kita veikla buvo 

vykdoma savanorystės pagrindais. 

7. Buhalterinės apskaitos tvarkymas 

Buhalterinę apskaitą neatlygintinai tvarko asmuo, vykdantis buhalterinės apskaitos individualią 

veiklą pagal pažymą. 

 

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. 
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Atsargų sunaudojimas registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, registruojant 

kiekvieną atsargų pokytį. 

Valiutinės operacijos vykdytos tik programinės įrangos ir licencijų pirkimo atvejais.  

Pajamos ir sąnaudos Klubo 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 tiklinės paramos įsigytos ir dar neperduotos 

paramos gavėjams medicininės priežiūros priemonės (gliukozės kraujyje jutikliai ir jų priedai) bei 

užstatas už administracines patalpas. 

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: 

Lėšų šaltinis: Panaudota, Eur Gauta, Eur 

Nario  mokestis 114,00 2 742,00 
Fizinių asmenų parama 7 820,90 8 981,00 
2 proc. GPM parama 4 171,68 5 655,37 
Juridinių asmenų parama 12 051,05 16 940,00 
Valstybės biudžeto lėšos 3 000,00 3 000,00 
Vilniaus savivaldybės biudžeto lėšos 8 900,00 8 900,00 
Iš viso: 36 022,63 46 468,37 

4 pastaba. Gautų lėšų panaudojimas: 

Klubas gautą paramą naudojo vykdomos veiklos finansavimui: 

Išlaidos/sąnaudos Suma, Eur 

Suteikta parama pinigais 1 200,00 

Projektų vykdytojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokėjimų sąnaudos 905,00 
Klubo organizuojamų renginių dalyvių maitinimo sąnaudos 3 113,35 

Klubo organizuojamų renginių dalyvių kanceliarinės sąnaudos 1 217,08 

Klubo organizuojamų renginių dalyvių ūkinių prekių ir kito inventoriaus sąnaudos 1 935,96 

Ryšių sąnaudos 1 848,18 
Medicininių prekių  ir paslaugų sąnaudos  5 381,10 

Klubo organizuojamų renginių dalyvių kitų prekių ir paslaugų sąnaudos 17 591,10 

Transporto sąnaudos 141,53 
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Administracinės sąnaudos 2 565,00 
Banko komisinių ir kitos finansinės sąnaudos 124,33 

Iš viso: 36 022,63 

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 
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1 PRIEDAS 

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA 
_2022-01-16_ 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:   11 850,00 0 0 0 0 0 

1.1. Abovita, UAB 125380554 200,00           

1.2. Asseco Lietuva, UAB 302631095 250,00           

1.3. BROLIS SEMICONDUCTORS, UAB 302653782 1 000,00           
1.4. Delta Nova, UAB 126122133 1 000,00           

1.5. Ernst and young Baltic, UAB 110878442 1 000,00           

1.6. Giedraičių šeimos labdaros ir paramos fondas 305541564 100,00           

1.7. Keista, UAB 302477195 1 000,00           
1.8. Leska, UAB 302754564 100,00           

1.9. Linus Medical, UAB 302247671 500,00           

1.10 Monameda, UAB 126408729 1 000,00           

1.11 Novo Nordisk Pharma, UAB 300114028 1 000,00           

1.12 Peikko Lietuva, UAB 300512612 500,00           
1.13 Roche Pharmholding B.V. 300089404 1 800,00           

1.14 Vilniaus LIONS moterų klubas 302577288 2 400,00           

2.  Užsienio valstybių juridiniai asmenys     5 340,00         

2.1. Dexcom Co Healthlink Europe BV     5340,00         
3. Fiziniai asmenys* ir anonimai X 5 946,00 3000,00       Apie 4 000 

4.  Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio 

dalį 

X 5 655,37 X X X X   

5. Iš viso X 23 451,37 8 340,00 0,00 0,00 0,00 Apie 4 000 
         

* 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 2021 M. LAIKOTARPĮ 

_2022-01-16_ 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  14 352,48 23 451 0 18 688 18 688 19 116  
2. Turtas, išskyrus pinigus 261 8 340 0 5 321 5 321 3 280  
3. Parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti  0 0 0 0 0 0  
4. Iš viso 14 613 31 791 0 24 009 24 009 22 396  

         
* 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 2021 M. ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA 

_2022-01-16_ 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 1 200,00 5 321,01 X X  

3. Iš viso X 1 200,00 5 321,01 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 2021 M. ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  

_2022-01-16_ Nr. _____ 

      (eurais)  

Eil. 

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 0,00 3 000,00 3 000,00 0 0,00 
 

2. Savivaldybių biudžetai 0,00 8 900,00 8 900,00 0,00 0,00 
 

3. Kiti šaltiniai  14 352,48 31 791,37 24 008,63 0,00 22 135,22 
 

4. Iš viso 14 352,48 43 691,37 35 908,63 0,00 22 135,22  
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