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Patvirtinta 2016–04–25 visuotinio  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

pagal 2015 metų gruodžio 31d. metinės finansinės atskaitomybės duomenis 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

Lietuvos radiacines saugos draugija (toliau — LRSD),  yra savanoriškas ne pelno siekiantis 

viešasis juridinis asmuo, vienijantis Lietuvos Respublikos piliečius ir užsieniečius, nuolat 

gyvenančius Lietuvos Respublikos teritorijoje, turinčius atitinkamą aukštąjį išsilavinimą, kurių 

veikla susijusi su žmonių ir aplinkos apsauga nuo žalingo jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios 

spinduliuotes poveikio. LRSD veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų ir teises aktų ir 

savo veiklą grindžia įstatais.  

Pagrindinis LRSD tikslas skleisti žinias bei patirti žmonių ir aplinkos apsaugos nuo žalingo 

jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotes poveikio srityje. Siekdama savo tikslo, 

LRSD palaiko ryšius su Lietuvos bei kitų šalių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir 

draugijomis, kurių veikla susijusi su radiacine sauga bei apsauga nuo nejonizuojančiosios 

spinduliuotes arba jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotes šaltinių panaudojimu; 

inicijuoja naujas arba svarsto tarptautinių ir kitų šalių organizacijų pasiūlytas radiacinės saugos bei 

saugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotes koncepcijas; organizuoja susirinkimus, 

konferencijas bei informuoja visuomenę aktualiais radiacinės saugos bei saugos nuo 

nejonizuojančiosios spinduliuotes klausimais, propaguoja LRSD tikslą ir uždavinius; esant 

reikalui, oficialiai išreiškia savo poziciją konkrečiais radiacinės saugos bei saugos nuo 

nejonizuojančiosios spinduliuotes klausimais; užsiima leidyba. Veiklos laikotarpis neribotas.  

Pagrindiniai duomenys 

 Draugija įsteigta: 2001 m. gegužės 21 d. 

 Teisinė forma: asociacija. 

 Kodas: 195734625 

 Narių skaičius 2015 metų pabaigoje: 92. 

 Samdomų darbuotojų 2015 metų pabaigoje: nėra. 

 Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai, t. y. Dvylikos mėnesių 

laikotarpis, kuris prasideda sausio 1 d. ir pasibaigia gruodžio 31 d. 

 LRSD veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir filialų bei atstovybių 

nesteigia.  

2. APSKAITOS POLITIKA 

LRSD atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymu, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis. Draugijai neviršijant 

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodžio 18 d. įstatymo pakeitimu Nr. IX-1915 24 straipsnio 

6 punktu nustatytų kriterijų, atskaitomybė parengta supaprastintos formos. Apskaitos metodikos 

pasikeitimų nebuvo. 

LRSD ilgalaikio nematerialaus, materialaus, finansinio turto, įsipareigojimų neturi. 

2.1. TRUMPALAIKIS TURTAS 
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2.1.1 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 

Pinigai yra apskaitomi sąskaitose: Atsiskaitomoji sąskaita, Eurais, Atsiskaitomoji sąskaita, 

Doleriais, ir kasoje. 2015 metų gruodžio 31 d. LRSD turima pinigų suma sudarė 1465,37 Eur. 

2.2. FINANSAVIMAS 

Finansavimą sudaro : 

2.2.1. Dotacija – registruojama apskaitoje įsigijus ilgalaikį turtą iš paramai skirtų pinigų. Dotacija 

pripažįstama panaudota, kai turtas nudėvimas, t.y. turto nusidėvėjimo suma mažinama turto vertė, 

pripažįstamos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, kartu kredituojama sąnaudų kompensavimo 

sąskaita ir pripažįstamas dotacijos panaudojimas. Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. 

2015 m. LRSD dotacijų negavo 

2.2.2. Tiksliniai įnašai – iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir 

užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams 

įgyvendinti. Apskaitoje registruojami po faktiško gavimo. 2015 m. tikslinių įnašų LRSD negavo 

2.2.3. Kiti tiksliniai įnašai. 

Ataskaitinių metų pabaigoje kitų tikslinių įnašų likučio nebuvo. 

2.2.4. Nario mokesčiai apskaitoje registruojami juos gavus, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

pripažįstami panaudotais patirtų sąnaudų kompensuojamai sumai. 

2015 metais surinkta 213,02 Eur. nario mokesčio. 

2.2.5 Per ataskaitinį laikotarpį pagal LR labdaros ir paramos įstatymą iš Valstybinės mokesčių 

inspekcijos buvo gauta 2 % parama pagal GPM įstatymą – 119,46 Eur. 

2.4. PAJAMOS IR SĄNAUDOS 

LRSD 2015 metais ūkinės veiklos nevykdė, jokių pajamų neturėjo. Draugija finansavimu 

kompensavo veiklos sąnaudas, kurios sudarė 291,05 Eur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Veiklos rezultatas: 

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2014-12-31 dienai) sąskaitos likutis– 1366,57 Eur, grynų 

pinigų likutis – 0,00 Eur. 

Ataskaitinio laikotarpio sąskaitos likutis (2015-12-31 dienai) – 1465,37 Eur, grynųjų pinigų 

likutis – 0,00 Eur. 

Ataskaitiniu laikotarpiu visas gautas finansavimas sudarė 332,48 Eur; veiklos sąnaudos : 291,05 

Eur., rezultatas 41,43 Eur. 

Pirmininkė Dovilė Šerėnaitė – Pečiūlė 

Apskaitą tvarkantis asmuo – iždininkas Gintautas Balčytis 

 

Sąnaudų pavadinimas  Suma, Eur 

Mokestis IRPA 189,74  

Komisinis mokestis už tarptautinį pervedimą 20,27 

Sąskaitos tvarkymo mokestis (12 mėn. × 0,58 Eur) 6,96 

Komisiniai, grynųjų pinigų priėmimo mokesčiai 5,27 

Išlaidos kavos pertraukai Seminaro metu 2015-04-

28 

21,84 

VšĮ Registrų centro paslaugų apmokėjimas  46,97 

Viso: 291,05 


