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LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖ 

Įm. k. 190722117 

Pylimo g. 4, Vilnius 

 

2017 M.GRUODŽIO 31 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2018 m. balandžio 11 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Įregistravimo data 

LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖ (toliau – Bendruomenė) buvo 

įregistruota 1996 m. gegužės 8 d., įmonės kodas: 190722117. Bendruomenė paramos gavėjo statusą 

įregistravo  2004 m. kovo 8 d. 

Bendruomenės teisinė forma – asociacija. 

 

2. Finansiniai metai 

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

 

3. Informacija apie Bendruomenės filialus, atstovybes, įsteigtas įmones. 

Bendruomenė neturi filialų ir atstovybių. 

 

4.Informacija apie Bendruomenės dukterines įmones 

Bendruomenė neturi dukterinių įmonių. 

 

5. Informacija apie asocijuotas įmones 

Bendruomenė neturi asocijuotų įmonių. 

 

6. Bendruomenės veikla 

Bendruomenės  pagrindinė veikla - Lietuvos respublikos žydų  atstovavimas  pilietiniuose, 

kultūriniuose, religiniuose, turtiniuose  interesuose;  žydų tautinės kultūros tęstinumas ir plėtojimas,  

žydų nacionalinių tradicijų, švenčių  atkūrimas ir saugojimas, žydų kapinių saugojimas, masinių 

žydų žudinių ir kovos vietų įamžinimas, žydų kalbos jidish saugojimas,  laikraščių, žurnalų, knygų  

apie žydų gyvenimą ir problemas Lietuvoje leidyba.       

Nuo 2016 m. lapkričio 2 d. Bendruomenė tapo PVM mokėtoja dėl vykdomos komercinės 

veiklos valdant kavinę „Beigelių krautuvėlė“. Tokiu būdu Bendruomenės veikla apima komercinę 

veiklą bei viešąjį interesą tenkinančią veiklą.                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

7. Darbuotojų skaičius 

2016 m. gruodžio 31 d. Bendruomenėje dirbo 129 darbuotojai. 2017 m. gruodžio 31 d. dirbo 

159 darbuotojai.  

 



 2 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė. 

 

Bendruomenė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę 

atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:  

 Lietuvos respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymą nr. 1K-372 „Dėl 

pelno nesiekiančių ribotos civilinės  atsakomybės juridinių asmenų  buhalterinės apskaitos  

ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“; 

 LR buhalterinės  apskaitos įstatymą; 

 kitus teisės aktus. 

 

Nematerialojo turto apskaitos principai  

 Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios 

formos, kuriuo ūkio subjektas disponuoja ir kurį naudodamas tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės 

ekonominės naudos. 

 

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jeigu jis atitinka visus šiuos nematerialiojo turto 

pripažinimo požymius: 

 ūkio subjektas pagrįstai tikisi ateityje gauti iš turto ekonominės naudos; 

 turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito 

turto vertės; 

 ūkio subjektas gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis 

kitiems. 

 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principai   

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuris teikia ūkio subjektui ekonominės 

naudos ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už 

600 EUR.  

 

Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius: 

 ūkio subjektas ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 

 ūkio subjektas pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; 

 ūkio subjektas gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą; 

 turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio 

materialiojo turto savikainą, ūkio subjekto nusistatytą kiekvienai turto grupei; 

 ūkio subjektui yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu. 

 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse 

atvaizduojamas likutine verte. Nusidėvėjimas ilgalaikiam turtui, kuris yra saugomas kaip kultūriniai 

ir architektūriniai paminklai, neskaičiuojamas.  

 

Ilgalaikiam materialiajam turtui, apskaitomam „Nebaigtos statybos“ straipsnyje, priskiriami 

įsigyti arba paties ūkio subjekto statomi nebaigti statyti objektai. Taip pat remonto, atstatymo bei 

rekonstrukcijos darbai, atlikti rangovų arba paties ūkio subjekto, bet ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje dar nebaigti, kurie pailgina turto tarnavimo laiką bei pagrįstai tikimasi gauti ekonominės 

naudos. Jeigu statybos darbus atlieka rangovai, tai nebaigtų statyti darbų vertė nustatoma remiantis 
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rangovų atliktų darbų aktais arba kitais dokumentais. Nebaigtų statyti objektų nusidėvėjimas 

neskaičiuojamas. Jeigu atlikto rekonstravimo ir (arba) remonto išlaidomis didinama ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijimo savikaina, užbaigus darbus surašomas darbų užbaigimo aktas. Nuo kito 

mėnesio 1 dienos po akto surašymo nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo iš naujo nustatytos jo vertės. 

 

 

Atsargų apskaitos principai 

Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį ūkio subjektas sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius 

metus arba per vieną ūkio subjekto veiklos ciklą. Atsargoms priskiriamos: žaliavos, medžiagos ir 

komplektuojamieji gaminiai, nebaigta gaminti produkcija, pagaminta produkcija, prekės, skirtos 

perparduoti. 

 

Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansinę 

atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 

 

Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję 

mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei 

kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos 

išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis (pardavimo savikaina) tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos, 

jei sumos yra nereikšmingos. 

 

Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos eurais pagal pirkimo dieną 

galiojantį valiutos kursą. 

 

Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje arba 

kitame perdavimo dokumente nurodyta jų vertė. Jeigu atsargų vertė dokumente nenurodyta, gautų 

atsargų įsigijimo savikainą nustatome, atsižvelgdami į šių atsargų tikrąją vertę. 

  

Bendruomenė, apskaičiuodama veikloje sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, taiko FIFO 

būdą. 

  

Kavinei perkamų prekių, skirtų parduoti, maisto produktų, gėrimų vertė registruojama sąnaudose 

įsigijimo momentu.  Kavinei perkamų atsargų nesunaudotas ir neparduotas likutis įvertinamas 

inventorizacijos metu paskutinei finansinių metų dienai. Šis likutis užpajamuojamas ir apskaitomas 

balanse. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas atskaitytas pridėtinės vertės mokestis. 

 

 

Valiutinių operacijų apskaitos principai   

Finansinės ataskaitos paruoštos naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą. 

Valiutinėmis operacijomis laikomos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurių vykdymas susijęs su 

užsienio valiuta. Prie valiutinių operacijų priskiriamos: 

 prekių, paslaugų ir kito turto pirkimas–pardavimas, už kurį mokama arba įsipareigojama 

sumokėti užsienio valiuta; 

 užsienio valiuta gaunamos arba suteikiamos ir grąžinamos paskolos; 

 kitu būdu įgytas arba perleistas turtas, prisiimti finansiniai įsipareigojimai ir jų įvykdymas 

užsienio valiuta. 
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Valiutinė operacija registruojama apskaitoje eurais pagal ūkinės operacijos atlikimo dienos 

valiutos kursą. Komandiruotės išlaidos užsienio valiuta teisės aktų nustatyta tvarka įvertinamos 

išvykimo į komandiruotę dieną galiojusiu valiutos kursu. 

 

 Rengiant finansinę atskaitomybę, valiutiniai straipsniai balanse įvertinami pagal balanso 

sudarymo dienos valiutos kursą. 

 

Skirtumai, susidarę valiutiniuose straipsniuose dėl valiutos kurso pasikeitimo ir atsiradę atliekant 

valiutines operacijas arba perkainojus balanso sudarymo dienos valiutos kursu anksčiau 

įregistruotus valiutinius straipsnius, pripažįstami to ataskaitinio laikotarpio, kurį jie susidarė, 

pajamomis arba sąnaudomis. 

 

Finansavimo apskaitos principai   

Bendruomenės finansavimo būdai gali būti: 

 

1) dotacijos; 

2) tiksliniai įnašai; 

3) nario mokesčiai; 

4) kiti būdai. 

 

Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai 

skirtų pinigų. Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius: 

 

 gauto turto naudojimo tikslas atitinka ūkio subjekto įstatuose nustatytus tikslus; 

 ūkio subjektas neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) 

skirtų pinigų. 

 

Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai 

neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma 

nepanaudota dotacijos dalis. Ūkio subjektas kaupia informaciją pagal dotacijos davėjus, gauto turto 

grupes. 

 

Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, 

Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai 

apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie 

atitinka šiuos požymius: 

 

 įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos 

sąlygas; 

 yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti. 

 

Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis. 

Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo straipsnis: didėja 

dotacija, mažėja tikslinis finansavimas. 

 

Nario mokesčiai renkami pagal Bendruomenės įstatuose numatytą tvarką. Konferencija 

nusprendžia dėl nario mokesčio įvedimo, panaikinimo, dydžio. Atsiradus prievolei Bendruomenės 

nariams mokėti nario mokestį, ši ūkinė operacija į apskaitą įtraukiama kaip gautini nario mokesčiai, 
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o sumokėjus nario mokestį apskaitoje rodomi gauti nario mokesčiai. Nario mokesčiai pripažįstami 

panaudotais tokia pat tvarka kaip tiksliniai įnašai. 

 

Bendruomenė gali būti finansuojama ir kitais būdais, nepriskirtinais dotacijai, tiksliniams 

įnašams, nario mokesčiams. Jeigu paramos davėjas nenurodo paramos panaudojimo tikslo, 

Bendruomenė su šia parama gali elgtis savo nuožiūra. 

 

Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tokia pat tvarka 

kaip tiksliniai įnašai. Parama, gauta prekėmis, įvertinama tikrąja verte pagal atsargų apskaitos 

principus ir rodoma kaip atsargos. Tokia parama pripažįstama panaudota (sąnaudos pripažįstamos 

kompensuotomis) tą ataskaitinį laikotarpį, kurį gautos atsargos sunaudojamos. 

 

 

Įsipareigojimų apskaitos principai 

Įsipareigojimai gali atsirasti dėl sutarčių sąlygų arba kaip įstatymų nustatyti reikalavimai.  

 

Finansinėje atskaitomybėje įsipareigojimai skirstomi į dvi grupes: 

 po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai; 

 per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 

 

Ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos ūkio subjektas turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri 

metai laikotarpį nuo balanso sudarymo datos. Ilgalaikiai įsipareigojimai apima ūkio subjekto 

įsiskolinimus bei įsipareigojimus tiekėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir savivaldybių 

institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims. Ilgalaikiams įsipareigojimams taip pat 

priskiriamos trumpalaikės paskolos, jeigu jų grąžinimo terminas pratęstas arba yra sudaryta 

pakartotinio finansavimo sutartis ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. 

 

Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos ūkio subjektas turės įvykdyti per vienerius metus 

nuo balanso sudarymo datos. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima ūkio subjekto įsiskolinimus bei 

įsipareigojimus tiekėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir kitiems 

juridiniams bei fiziniams asmenims. Trumpalaikiams įsipareigojimams taip pat priskiriama 

ilgalaikių įsiskolinimų ir įsipareigojimų dalis, kuri turės būti apmokėta (įvykdyta) per vienerius 

metus. 

 

Priklausomai nuo įsipareigojimų rūšies (skolos tiekėjams, kredito įstaigoms, biudžetui, 

darbuotojams) ir įvykdymo trukmės įsipareigojimai grupuojami atskirose buhalterinėse sąskaitose 

jų atsiradimo metu arba tuoj pat po jų atsiradimo. 

Atostoginių kaupimas darbuotojams, t.y. įsipareigojimas suteikti  darbuotojams apmokamas 

atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį, apskaičiuojamas kiekvienų finansinių 

metų paskutinei dienai. Įsipareigojimo suma nustatoma atlikus uždirbtų ir nepanaudotų atostogų 

dienų inventorizaciją. Nustačius kiekvieno darbuotojo nepanaudotų atostogų dienų skaičių ir 

padauginus jį iš jo darbo dienos atlyginimo, apskaičiuojamas įsipareigojimas darbuotojams, kuris 

atvaizduojamas Balanse mokėtinų sumų dalyje bei  Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje 

„Veiklos sąnaudos“. 
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Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai  

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai 

jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ūkio subjekto ekonominės 

naudos padidėjimas. 

 

Į uždirbtas pajamas neįskaitomos pardavimo nuolaidos, kuriomis pirkėjai pasinaudojo arba 

pasinaudos vėliau. 

 

Jeigu per ataskaitinį laikotarpį prekės grąžinamos arba nukainojamos sutikus prekių tiekėjui, turi 

būti grąžintų prekių suma bei nukainotu rezultatu sumažintos tiekėjo ataskaitinio laikotarpio 

pajamos. 

 

Pajamos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes laikomos uždirbtomis ir turi būti rodomos 

finansinėje atskaitomybėje, jeigu pardavėjas užbaigė visus esminius prekių gamybos darbus, 

perdavė pirkėjui visą su šiomis prekėmis susijusią riziką, esamą bei būsimą naudą ir jau 

nebekontroliuoja šių prekių, be to, tikimybė, kad prekės bus grąžintos arba reikės patirti daug 

papildomų sąnaudų, susijusių su jų gamyba arba pardavimu, labai menka; arba pirkėjui suteiktos 

visos paslaugos (sutartyje numatyta jų dalis), o didelių papildomų sąnaudų arba nuostolių, susijusių 

su šių paslaugų suteikimu, tikimybė menka. 

 

Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už prekes (paslaugas), apskaitoje rodomi kaip ūkio subjekto 

įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik pardavus prekes 

(suteikus paslaugas).  

 

Pajamos iš mokymo veiklos, kultūrinių bei įvairių kitų panašaus pobūdžio renginių 

pripažįstamos suteikus šias paslaugas. 

Į kitas pajamas įskaitomas ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo pelnas, ataskaitiniam 

laikotarpiui tenkančios gauti palūkanos už kredito įstaigose laikomus pinigus, valiutos kurso 

teigiama įtaka, baudos, delspinigiai, susiję su pirkėjų ir kitomis skolomis. 

 

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir 

rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. 

 

Ne visos per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos (išleisti pinigai, sunaudotas turtas bei 

paslaugos, taip pat atsiradusios skolos) laikomos sąnaudomis ir ne visos per ataskaitinį laikotarpį 

patirtos sąnaudos turi būti susijusios su šio laikotarpio išlaidomis. Per ataskaitinį laikotarpį 

padarytos išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomos balanse kaip turtas. 

 

Sąnaudos apskaitoje turi būti pripažintos įvykdžius šias sąlygas: 

 

1) sąnaudomis gali būti pripažinta išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių (produkcijos) 

pagaminimu arba paslaugų suteikimu; 

 

2) sąnaudos turi būti susijusios su ūkio subjekto turto arba kitų juridinių asmenų jam teikiamų 

paslaugų naudojimu arba ūkio subjekto įsipareigojimų kitiems juridiniams asmenims didėjimu, ir 

šie įsipareigojimai turi būti patikimai įvertinti; 

 

3) jeigu pajamos, susijusios su tam tikrų išteklių naudojimu, bus uždirbamos per keletą būsimųjų 

ataskaitinių laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, 
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apskaitoje naudojami netiesioginiai sąnaudų pripažinimo ir įtraukimo į apskaitą būdai (ilgalaikio 

turto nusidėvėjimas, amortizacija); 

 

   4) per ataskaitinį laikotarpį ūkio subjekto padarytos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to 

ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir 

nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų. 

 

Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį jos patirtos. Bendruomenė grupuoja su atskirų programų įgyvendinimu susijusias sąnaudas 

pagal savo pasirinktą sąnaudų grupavimo būdą. Skirto tikslinio finansavimo dalis, susijusi su 

programos (paramos) tikslų įgyvendinimu per ataskaitinį laikotarpį, registruojama atskiroje 

sąskaitoje „Finansavimo pajamos“.  

 

Prie kitų sąnaudų priskiriami: valiutos kurso neigiama įtaka, ir sąnaudos, nesusijusios su tipine 

ūkio subjekto veikla. 

 

Prie veiklos sąnaudų priskiriamos pardavimo, darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos), patalpų išlaikymo, patalpų nuomos, draudimo, mokesčių transporto ir 

ryšių, turto nurašymo, abejotinų skolų, žalos atlyginimo, valiutos kurso neigiama įtaka, 

ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios mokėti palūkanos, baudos, delspinigiai. Prie veiklos sąnaudų 

priskiriami ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo rezultatai, turėję įtakos sąnaudų 

dydžiui. Jeigu taisomos ataskaitinių metų klaidos arba praėjusių ataskaitinių laikotarpių nebaigtų 

programų klaidos, klaidos taisymas įtraukiamas į tą Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnį, kuriame 

buvo padaryta klaida. 

 

Ūkio subjekto pinigais, prekėmis ar paslaugomis suteikta labdara ir parama priskiriama ūkio 

subjekto veiklos sąnaudoms ir rodoma Veiklos rezultatų ataskaitos atskirame straipsnyje. Prekėmis 

ir paslaugomis suteikta labdara ir parama rodoma jų savikaina. 

 

Pelno mokestis  

Bendruomenės visos gaunamos pajamos priskiriamos pajamoms, kurios tiesiogiai skiriamos 

tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti, todėl pelno mokesčiu 

neapmokestinamos.  
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

Balanso straipsnių pastabos 

 

1. Ilgalaikio materialiojo turto straipsniuose pagal turto grupes rodoma jo balansinė vertė, kuri 

bendroje sumoje sudaro 609 498 Eur. Bendruomenės ilgalaikį materialųjį turtą sudaro: 

1.1. nekilnojamasis turtas, įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros 

vertybių registrą. Remiantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme numatyta lengvata, 

Bendruomenė nekilnojamojo turto mokesčio nemoka. 

1.2. kitas ilgalaikis materialusis turtas yra gautas dotacijų pagrindu bei įsigytas už 

nuosavas lėšas ir jam taikomi Bendruomenės pirmininkės 2015 06 08 įsakyme Nr. 174 

„Dėl minimalios ilgalaikio turto grupių įsigijimo kainos ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

metodų ir normų tvirtinimo“ numatyti normatyvai: 

  

Eil.Nr. Ilgalaikio turto grupė Normatyvas, metais 

 NEMATERIALUSIS TURTAS  

1. Programinė įranga 3 

2. Kitas nematerialusis turtas 4 

 MATERIALUSIS TURTAS  

1. Baldai ir inventorius 6 

2. Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 

(kompiuteriai, jų tinklai ir įranga) 

3 

3. Įranga ir kitas aukščiau neišvardintas turtas 4 

 

 Pilnai nudėvėto, tačiau naudojamo turto sąrašas: 

 

Pavadinimas Įsigijimo savikaina, Eur 

Bevielio tinklo įrengimas 2 896,20 

Dell Latitude E5530 su programinė įranga 852,27 

Dell Latitude E5530 su programinė įranga 852,27 

Dell Latitude E5530 su programinė įranga 852,26 

Kompiuteris Komparsa Atomik monitorius su 

programinė įranga 
671,06 

Kompiuteris Komparsa Atomik monitorius su 

programinė įranga 
671,06 

Kompiuteris Komparsa Atomik monitorius su 

programinė įranga 
671,06 

Kompiuteris Komparsa Atomik monitorius su 

programinė įranga 
671,06 

Kompiuteris Komparsa Atomik monitorius su 

programinė įranga 
671,06 

Praėjimo kontrolės sąsaja ir modulis (Įejimo į 

pastatą apsaugos prietaisų komplektas) 
2 440,82 

Kopijavimo aparatas Triumph-Adrel 256i 1 129,52 

MacBook Air 11" i7 ir programinė įranga 

Microsoft 3YF-00266 
1 815,63 

Iš viso 
14 194,27 
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1.3. 2017 m. gruodžio 31 d. Bendruomenė turėjo laikinai nenaudojamo ilgalaikio 

materialiojo turto (pastatai ir statiniai), kurio likutinė vertė sudarė 99 986 Eur (2016 m. 

gruodžio 31 d. – 99 986 Eur). 

 

 

1.4. Remiantis 2017 03 09 Sutartimi Nr.4-1-(9.34.)/6-1 pasirašyta tarp Bendruomenės, 

Kultūros paveldo departamento bei VĮ „Lietuvos paminklai“ dėl Vilniaus sinagogos 

(toliau-Objektas), esančios Gėlių g. 6, Vilniuje restauravimo ir remonto darbų atlikimo ir 

sutarties įvykdymą patvirtinančiais atliktų darbų aktais, atliktų restauravimo ir remonto 

darbų vertė apskaitoma „Nebaigtos statybos“ straipsnyje, nes darbai bėra baigti ir  

Objektas nėra tinkamas naudoti. 2017 m. atlikti darbai buvo finansuoti iš Gerosios valios 

fondo lėšų (16 000 Eur) bei Kultūros paveldo fondo lėšų (120 000 Eur). Planuojama 

darbus tęsti dar keletą metų. 

Lyginamoji finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija pateikta žemiau 

lentelėje: 

 

Nr. Balanso straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

A.II. MATERIALUSIS 

TURTAS 

589 498 434 083 

 

 

2. 2016 10 27 Juridinių asmenų registre įregistruota VšĮ Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės 

vaikų darželis „Šalom“, kodas 304417357, kurios steigėjas yra Bendruomenė. Steigėjo 

įnašas sudaro 20 000 Eur, kuris yra atvaizduotas Finansinio turto straipsnyje. Lyginamoji 

finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija pateikta žemiau lentelėje: 

 

Nr. Balanso straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

A.III FINANSINIS 

TURTAS 

20 000 20 000 

 

3. Trumpalaikio turto straipsnyje parodoma bendra trumpalaikiam turtui priskiriama turto 

(atsargų įsigijimo savikaina, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, 

kitas trumpalaikis turtas, pinigai) balansinė vertė, kuri sudaro 264 573 Eur (2016 m. – 398 

928 Eur). 

 

4. Trumpalaikio turto straipsnyje „Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti 

sutartys“ nurodyta kavinės „Beigelių krautuvėlė“ neparduotų prekių ir nesunaudotų 

produktų vertė 1 930 Eur pagal 2018 01 02 atliktos inventorizacijos duomenis. Išankstinių 

apmokėjimų suma sudaro 8 423 Eur: už dalyvavimą knygų mugėje UAB Litexpo, už 

vienkartinius indus UAB Baltvita, už elektros energijos galingumo padidinimo paslaugas 

UAB Energijos skirstymo operatorius, už VĮ Registrų centras paslaugas, nepanaudotos 

projektinės lėšos naudotinos 2018 m. VšĮ Elitinis šachmatų, šaškių klubas Rositsan ir 

Maccabi. Straipsnyje „Nebaigtos vykdyti sutartys“ atvaizduota 1 055 Eur EVZ projekto 

Partneriams pervesto, tačiau 2017 metais neįsisavinto finansavimo suma. Lyginamoji 

finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija pateikta žemiau lentelėje: 

 

Nr. Balanso straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

B.I. Atsargos, išankstiniai 

apmokėjimai ir nebaigtos 

vykdyti sutartys 

11 408 11 956 



 10 

 

 

5. „Per vienerius metus gautinų sumų“ straipsnyje parodoma 2018 m. gautino finansavimo 

suma, 2017 m. išlaidoms kompensuoti 112 240 Eur (paaiškinamojo rašto sudarymo 

momentu visas numatytas finansavimas iš rėmėjų jau yra gautas), gautina permoka iš tiekėjų 

1 025 Eur suma, pirkėjų gautina suma 229 Eur, gautina suma  iš atskaitingų asmenų sudaro 

133 Eur. Lyginamoji finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija pateikta 

žemiau lentelėje: 

Nr. Balanso straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

B.II. Per vienerius metus 

gautinos sumos 
113 627 83 217 

 

 

7. Pinigus sudaro pinigai laikomi banke, kasoje ir pinigai kelyje. Piniginių ekvivalentų 

bendruomenė neturėjo. Lyginamoji finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija 

pateikta žemiau lentelėje: 

Lentelė Nr.1 
Eil. 

nr. 
 2016 12 31, Eur 2017 12 31, Eur 

1. Pinigai banke:   

1) Eurais 291 559 128 535 

3) JAV doleriais - - 

2. Pinigai 

kasoje: 

  

1) Eurais 12 124  11 019 

3. Pinigai kelyje:   

1) Eurais 72 -16 

 Iš viso: 303 755 139 538 

 

8. Straipsnyje „Turtas, iš viso“ atvaizduota Bendruomenės ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

balansinė vertė sudaro  874 071 Eur (2016 m. – 853 011 Eur). 

9. Straipsnyje „Nuosavas kapitalas“ parodomas ataskaitinių (0 Eur) ir ankstesnių metų (39 575 

Eur) veiklos rezultatas, kuris sudaro 39 575 Eur. Lyginamoji finansinių metų ir praėjusių 

finansinių metų informacija pateikta žemiau lentelėje: 

Nr. Balanso straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

C Nuosavas kapitalas 39 575 39 575 

 

10. Straipsnyje „Finansavimas“ parodoma turimų Dotacijų bei Kitų tikslinių įnašų suma. 

Lyginamoji finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija pateikta žemiau 

lentelėje: 

Nr. Balanso straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

D Finansavimas 645 022 661 939 

 

11. Dotaciją sudaro nekilnojamasis turtas, įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų 

kultūros vertybių registrą bei kitas nekilnojamasis turtas, kilnojamasis turtas, įsigytas už 

nuosavas bei gautas lėšas, kurio apskaitos vertė sudaro 589 397 Eur. 2017 metais Dotacijų 
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suma buvo padidinta 136 000 Eur suma, iš kurios 120 000 Eur sudarė Vilniaus sinagogos 

restauravimo ir remonto darbų, finansuojamų iš Kultūros paveldo departamento lėšų, vertė ir 

16 000 Eur, finansuojamų iš Geros valios fondo. Ilgalaikio turto įsigijimui buvo skirta  

62 130 Eur, o ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma, kuria mažinama dotacija, sudaro 39 

627Eur. Lyginamoji finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija pateikta 

žemiau lentelėje:  

Nr. Balanso straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

D.1. Dotacija 589 397 430 894 

 

12. Tikslinių įnašų sumą sudaro nepanaudoto finansavimo metų pabaigai suma 55 625 Eur. 

Lyginamoji finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija pateikta žemiau 

lentelėje: 

 

Nr. Balanso straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

D.2. Tiksliniai įnašai 55 625 231 045 

 

12.1. Finansavimo gavimas ir panaudojimas piniginiu principu pagal šaltinius pateikiamas 

lentelėje (Eur): 

Lentelė Nr. 2 

 

Eil. 

nr. 
Finansavimo šaltinis 

Nepanaudotas 

finansavimas 

2016.12.31 

Gautas 

finansavimas 

Panaudotas 

(grąžintas 

GVF) 

finansavimas 

Nepanaudotas 

finansavimas 

2017.12.31 

1 
2% gyventojų pajamų mokesčio 

skirti labdarai 
1 326 208 1 534 0 

2 Jewish Agency for Israel 10 585 10 465 21 050 0 

3 
Norvegijos projektas "Beigelių 

krautuvėlė" 
664   664 0 

4 
Claims Conference parama 

(Welfare) 
0  1 066 673 1 066 673 0 

5 
Kultūros taryba, Lietuvos 

žmogaus teisių centras 
 0 4410 4 410 0 

6 JDC parama (Welfare) 12 618 0  9 548 3 070 

7 JDC parama (KIN&Middle age)  0 23 730 23 730 0 

8 
JDC parama Jaunimo 

programoms 
 0 16 410 16 410 0 

9 
JDC parama kitoms 

programoms 
 0 8 664 8 664 0 

10 World ORT 13 667 9 406 10 596 12 477 

11 European Jewish Fund parama  0 9 000  0 9 000 

12 Ročildo fondo parama 5 368   5 368 0 

13 KA1 (Erasmus) projektas 12 244 3 211 15 455 0 

14 
Kultūros paveldo dep-to lėšos 

paveldo projektams 
0  3 700 3 700 0 

15 
Amerikos fondas Lietuvos - 

Latvijos žydams padėti 
43 776  0 43 776 0 
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16 Jewish agency (Sochnut) 1 390  0 1 390   

17 Gauta parama iš LR piliečių 7 576 1 797 7 576 1 797 

18 
Gauta parama iš LR juridinių 

asmenų 
630 0  630 0 

19 
Gauta parama iš JAV 

ambasados 
 0 178 178 0  

20 
Dalyvių lėšos už dalyvavimą 

renginiuose 
0 26 962 24 956 2 006 

21 
Iš LŽB kavinės gautos įplaukos, 

priskirtos finansavimui 
 0 60 444 60 444 0 

22 Kiti rėmėjai 70 45 0  115 

23 
Parama iš užsienio juridinių 

asmenų 
1 132 5 108 6 240 0 

24 
Parama iš užsienio fizinių 

asmenų 
605 419 1 024 0 

25 Sukaupta LŽB parama 30 026 0  29 829  197 

26 EVZ fondo projektas 0  49 180 42 202 6 978 

27 GVF dotacijos ir subsidijos 89 368 1 018 859 1 088 242 19 985 

  Iš viso: 231 045 2 318 869 2 494 289 55 625 

 

12.2. 2017 m. Bendruomenės pagal parengtas finansavimo programas iš VšĮ Geros valios 

fondas gautos ir įsisavintos lėšos pateikiamos žemiau lentelėje (Eur): 

 

Lentelė Nr.3 

Projekto 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Nepanau-

dotas 

finansa-

vimas 

2016.12.31 

Gautas 

finansa- 

vimas 

2017 m. 

Panaudo-

tas finansa-

vimas 

2017 m. 

Nepanau-

doto 

finansa-

vimo 

grąžinimas 

Nepanau-

dotas 

finansavi-

mas 

2017.12.31 

GVF-128 

LŽB neformalaus švietimo 

programų vaikams nuo 4 iki 6 m. 

vystymas (klubas Dubi) 

7237 0  2 309 4 928 0 

GVF-129 

LŽB neformalaus švietimo 

programų vaikams nuo 1,5 iki 4 m. 

vystymas (klubas Dubi Mispoha) 

2994 0  0  2 994 0 

GVF-130 GEŠER klubo veiklos vystymas 7279 0  6 114 1 165 0 

GVF-131 LŽB renginių ciklas „Likimai“ 4209 0  0  4 209 0 

GVF-132 LŽB jungtinės šventės 4 086 0  0  4 086 0 

GVF-133 LŽB studentų sąjungos veikla 2 059 0  0  2 059 0 

GVF-134 
Papildomų švietimo užsiėmimų 

organizavimas LŽB nariams 
2 015  0 0  2 015 0 

GVF-153 
LŽB Mini Limmud 2016 

konferencija 
2 484  0 0  2 484 0 

GVF-167 
LŽB Ilgalaikių strateginių tikslų 

įgyvendinimo projektas 
40 642  0 0  40 642 0 

GVF-85 
Lietuvos žydų kultūros ir istorijos 

komisijos veiklos projektas 
16 363  0 0  16 363 0 

GVF-174 

Lietuvos žydų (litvakų) paveldo 

išsaugojimas ir pristatymas 

visuomenei 

0  85 000 85 000 0  0 
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GVF-175 

LŽB ryšių su visuomene, 

tarptautinių renginių, gebėjimų 

stiprinimo ir media projektas 

0  211 627 211 627 0  0 

GVF-176 
LŽB infrastruktūros ir pastato 

administravimas 
0  272 600 272 600 0  0 

GVF-177 

 Socialinės, sveikatos ir kultūrinės 

gerovės parama pamatiniams 

bendruomenės narių poreikiams 

patenkinti 

0  294 066 294 066 0  0 

GVF-190 

LŽB neformalaus švietimo 

programų vaikams nuo 1,5  iki 4 m. 

vystymas DUBI MIŠPACHA 

0  5 461 5 461 0  0 

GVF-191 

Papildomų švietimo užsiėmimų 

organizavimas LŽB nariams, šokių 

seminarai "GIYL" 

0  14 270 14 270 0  0 

GVF-192 LŽB jungtinės šventės 0  10 230 10 230 0  0 

GVF-193 LŽB Studentų sąjungos veikla 0  7 360 7 360 0  0 

GVF-194 

LŽB neformalaus švietimo 

programų vaikams nuo 4  iki 6 m. 

vystymas" KLUBAS DUBI 

0  5 411 5 411 0  0 

GVF-195 

GEŠER klubo veiklos vystymas, 

renginių ciklas "Likimai", Vasaros 

"Tapybos Pleneras" 

0  30 791 30 791 0  0 

GVF-196 

 LŽB Jaunimo programų vystymas 

ir vaikų žiemos stovyklos 

organizavimas  

0  32 327 32 327 0  0 

GVF-197 

Skubios paramos žydų gelbėtojams 

ir Lietuvos žydų (litvakų) 

bendruomenės skėtinių organizacijų 

nariams projektas 

0  10 000  0 0  10 000 

GVF-198 
 "LJC & EJF Limmud Lietuva" 

edukacinė judaizmo konferencija 
0  8 500  0 0  8 500 

GVF-202 
LŽB ilgalaikių strateginių tikslų 

įgyvendinimas 
0  16 823 16 823 0  0 

GVF-204 

„Rekomendacijų dėl veiksmų 

kovojant su antisemitizmu ir 

ksenofobija Lietuvoje paruošimas ir 

viešinimas“ 

0  7 860 6 745 0  1 115 

GVF-206 

Šachmatų sporto populiarinimas 

Lietuvos žydų (litvakų) 

bendruomenėje 

0  4 033 3 665 0  368 

GVF-232 

LŽB trisdešimties metų istorijos 

knygos parengimas ir išleidimas 

pavadinimu Lietuvos žydų (litvakų) 

bendruomenė - 30 metų“ 

0  2500 2 498 0  2 

  Iš viso: 89 368 1 018 859 1 007 297 80 945 19 985 

         

 

13. Straipsnyje „Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“ parodomos skolos ir įsipareigojimai, 

mokėtini per vienerius metus nuo finansinių metų pabaigos. Tai skolos tiekėjams 46 608 

Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 141 313 Eur bei kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai 1 553 Eur. Lyginamoji finansinių metų ir praėjusių finansinių metų 

informacija pateikta žemiau lentelėje:  
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Nr. Balanso straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

E Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 189 474 151 497 

3.  Skolos tiekėjams 46 608 29 628 

4. Gauti išankstiniai apmokėjimai - 134 

5. Su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai: 

-mokėtini atlyginimai 

-mokėtini mokesčiai 

-atostogų rezervas 

141 313 

 

40 772 

22 731 

77 810 

101 030 

 

28 880 

17 340 

54 810 

6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1 553 20 705 

 

14. Straipsnyje „Nuosavas kapitalas, finansavimas ir įsipareigojimai, iš viso“ atvaizduota 

Bendruomenės nuosavo kapitalo, finansavimo ir įsipareigojimų balansinė vertė sudaro 

874 071 Eur. 

Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnių pastabos. 

 

15. Straipsnyje „Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes“ parodomos kavinėje 

parduotų prekių ir gaminių pajamos, pajamos už suteiktas paslaugas, pajamos iš 

kompensuojamų pokalbių. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. 

apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 

Lyginamoji finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija pateikta žemiau 

lentelėje: 

N

Nr. 

Veiklos rezultatų ataskaitos 

straipsnis 

Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

1

I.1. 

Pajamos už suteiktas paslaugas, 

parduotas prekes 

68 320      58 097 

 

 

16. Straipsnyje „Finansavimo pajamos“ nurodomos panaudotos tikslinio ir netikslinio 

finansavimo sumos patirtoms išlaidoms padengti. Suma 2 393 053 Eur. Lyginamoji 

finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija pateikta žemiau lentelėje: 

N

Nr. 

Veiklos rezultatų ataskaitos 

straipsnis 

Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

I.2. Finansavimo pajamos 2 393 053 2 163 653 

 

17. Straipsnyje „Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina“ apskaitytą sumą sudaro kavinėje 

parduodamų gaminių savikaina, suteiktų paslaugų savikaina bei kompensuojamų pokalbių 

išlaidos. Lyginamoji finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija pateikta 

žemiau lentelėje: 

N

Nr. 

Veiklos rezultatų ataskaitos 

straipsnis 

Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

II.1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių 

savikaina 

62 833 55 210 

 



 15 

 

18. Straipsnyje „Kitos sąnaudos“ atvaizduota neigiamo valiutos kurso pasikeitimo įtaka, 

delspinigiai. Lyginamoji finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija pateikta 

žemiau lentelėje: 

Nr. Veiklos rezultatų ataskaitos 

straipsnis 

Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

II.2. Kitos sąnaudos 779 443 

    

19. Straipsnyje „Veiklos sąnaudos“ apskaityta suma 2 397 708 Eur apima projektų išlaidas 

(suma 2 262 442 Eur)  bei kitas veiklos sąnaudas (apskaičiuotų mokesčių (aplinkos teršimo, 

žemės nuomos, pelno), teisinių paslaugų, banko komisinių, reprezentacinių išlaidų sumas, 

komandiruočių metu virš normos patirtų apgyvendinimo, darbuotojų išlaikymo, atostogų 

rezervo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas), kurių bendra suma sudaro 135 266 Eur. 

(2016 m. - 31 147 Eur). 

            Žemiau nurodytos stambiausios projektų išlaidų grupės: 

Lentelė Nr.4 

Išlaidų pavadinimas 
Finansiniai 

metai 

Praėję 

finansiniai 

metai 

Socialinių programų departamento NV klientų programoms 1 068 705 984 603 

LŽB pastato priežiūrai, išlaikymui, adm.veiklai, org.technikos, apsaugos 

sistemos atnaujinimui 
382 440 323 936 

Socialinių programų departamento NNV klientų programoms 227 178 205 253 

Media, viešųjų ryšių, atstovavimo LŽB viešoje erdvėje, sklaidos veiklai 211 627 193 174 

Bendruomenės vaikams, jaunimui bei studentams skirtos programos 132 152 205 919 

Kultūros paveldo objektų saugojimui ir priežiūrai bei tradicijoms 75 300 85 528 

Konferencijų Limmud ir Mini Limmud įgyvendinimui 0 42 265 

Kultūrinių, edukacinių, sporto renginių ir programų įgyvendinimui  48 187 36 216 

Gešer klubo programai vystyti 43 423 31 906 

Tolerancijos kampanijai 48 947 0 

Žydų gelbėtojams II pasaulinio karo metais 23 566 23 000 

Iš viso: 2 261 525 2 131 800 

   

 

 Įgyvendinant projektus patirtos išlaidos priskiriamos straipsniui „Kitos veiklos“ ir 

neskaidoma detaliau todėl, kad dėl apskaitos specifikos sąnaudos apskaitomos pagal 

paskirtį, o ne pagal pobūdį, todėl klasifikuojant veiklos rezultatų ataskaitoje jos buvo 

priskirtos kitoms išlaidoms.  

Lyginamoji finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija pateikta žemiau lentelėje: 

N

Nr. 

Veiklos rezultatų ataskaitos 

straipsnis 

Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

II.3. Veiklos sąnaudos 2 397 708 2 173 040 
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20. Straipsnyje „Veiklos rezultatas prieš apmokestinimą“ rodomas Bendruomenės ataskaitinio 

laikotarpio Veiklos rezultatas 53 Eur pelnas dėl pelno mokesčio sumos kompensavimo 

pripažintų finansavimo pajamų. Lyginamoji finansinių metų ir praėjusių finansinių metų 

informacija pateikta žemiau lentelėje: 

 

N

Nr. 

Veiklos rezultatų ataskaitos 

straipsnis 

Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

III. Veiklos rezultatas prieš 

apmokestinimą 

53 (5 371) 

 

21. Pelno mokestis 53 Eur apskaičiuotas nuo išlaidų alkoholio įsigijimui reprezentacinėms 

reikmėms, nes tai traktuojama, kaip paramos naudojimas ne pagal paskirtį. Lyginamoji 

finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija pateikta žemiau lentelėje: 

 

N

Nr. 

Veiklos rezultatų ataskaitos 

straipsnis 

Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

IV. Pelno mokestis 53 

 

54 

 

 

22. Straipsnyje „Grynasis veiklos rezultatas“ rodomas 0 Eur veiklos rezultatas. Lyginamoji 

finansinių metų ir praėjusių finansinių metų informacija pateikta žemiau lentelėje: 

N

Nr. 

Veiklos rezultatų ataskaitos 

straipsnis 

Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

V. Grynasis veiklos rezultatas 0 (5425) 

 

Poataskaitiniai įvykiai 

 

Po finansinių metų pabaigos iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko jokių poataskaitinių 

įvykių, kurie turėtų įtakos šioms finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti. 

 

Galimi būsimųjų laikotarpių įsipareigojimai ir neapibrėžtumai 

 

2017 m. LŽB dalyvavo dviejuose teisminiuose ginčuose, kurie nėra pasibaigę Finansinės 

atskaitomybės sudarymo dieną.  

 

Pirmasis teisminis ginčas, kuriame Vilniaus žydų bendruomenė pateikė ieškinį prieš LŽB dėl 2017 

04 19 LŽB tarybos posėdyje bei 2017 05 28 LŽB konferencijoje priimtų sprendimų. Pirmosios 

instancijos tesimas ieškovo ieškinį patenkino, iš LŽB ieškovo naudai priteisė 2 689 Eur 

bylinėjimosi išlaidų. LŽB teismo sprendimą apskundė ir pateikė apeliacinį skundą.  

Antrasis teisminis ginčas, kuriame Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas bei Lietuvos sporto 

klubas Makabi pateikė ieškinį prieš LŽB dėl įstatų 7.1. punkto nuostatos pripažinimo negaliojančia. 

Ieškovų ieškinys buvo patenkintas ir jų naudai buvo priteista 75 Eur bylinėjimosi išlaidų. 
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Informacija apie 2017 metais sudarytas bei galiojančias Panaudos ir nuomos sutartis 

 

2017 metais buvo sudarytos arba galiojo šios Panaudos sutartys: 

          Lentelė Nr.5 

 
 

 

Panaudos gavėjas Sutarties objektas Perduoto 

turto 

vertė, Eur 

Sutartis 

galiojimas 

2011.05.19 Pakruojo raj.sav. Pakruojo sinagoga 3 161,00 99 m. 

2014.07.18 Kėdainių sav.adm. Pastatas-kepykla 4 172,00 50 m. 

2014.10.16 Kalvarijos sav.adm. Naudoti ir valdyti pastatus 

adresu Sodų g.16, 

Kalvarijos m.: 

-pastatas-gyvenamasis 

namas; 

-pastatas-sandėlys 

 

 

 

24 949,00 

 

38 339,00 

 

 

 

50 m. 

 

50 m. 

2015.08.05 Nr.SP-

1 

Kaišiadorių raj.sav. Pastatas-sandėlis 7,00 99 m. 

2016.04.04   

Nr.2016-1 

Šilalės raj. Sav. Dėl pastato-sinagogos, 

esančio Kaltinėnų mstl., 

Šilalės r., valdymo 

1,00 50 m. 

2017.01.23 Vilniaus lopšelis-darželis 

„Salvija“ 

Apsaugos įranga 6 191,93 Neterminuotai 

2017.01.27 Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT gimnazija 

Apsaugos įranga 7 248,38 Neterminuotai 

2017.07.24 Vilniaus žydų religinė 

bendruomenė 

Apsaugos įranga 6 691,30 Neterminuotai 

 

2017 metais buvo sudarytos arba galiojo šios Nuomos sutartys: 

 

 Lentelė Nr.6 

 
Sutarties data, Nr. Nuomotojas Sutarties objektas 

2016.04.14 Nuomos 

sutartis Nr. VP-3 
Vilniaus Šolomo Aleichemo 

ORT gimnazija 

Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuoma bei kito 

ilgalaikio materialiojo turto nuoma ikimokyklinio ugdymo 

veiklai vykdyti.  
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Informacija apie 2017 metais išmokėtas sumas LŽB vadovui 

 

 

2017 m. pirmininkei Fainai Kukliansky buvo išmokėti dienpinigiai kaip GVF175/2017 Projekto 

„Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ryšių su visuomene, tarptautinių renginių, gebėjimų 

stiprinimo ir media projektas“ įgyvendinime dalyvaujančiai projekto dalyvei 1 617 Eur  (2016 m. – 

2 998 Eur). Dienpinigiai apskaičiuoti vykstant į keliones, susijusias su LŽB reprezentavimu 

Pasaulinių žydų organizacijų renginiuose bei atstovavimu Lietuvą oficialiuose tarpvalstybiniuose 

susitikimuose. 

Pirmininkei Fainai Kukliansky nebuvo mokėtas darbo užmokestis bei jokios kitos su juo susijusios  

išmokos. 

 

 

2018 m. balandžio 11  d.  

 

 

Pirmininkė                                                                                       Faina Kukliansky 

 

 

Vyr.buhalterė                          Asta Rainytė 

 


