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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

Eurazijos žalos mažinimo asociacijos nariams 

 

Nuomonė  

Mes atlikome Eurazijos žalos mažinimo asociacijos (toliau – Asociacijos) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 
2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, 
aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Asociacijos 
2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal 1K-
372 Finansų ministro įsakymą „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių 
neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus 
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame 
nepriklausomi nuo Asociacijos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių 
profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito 
įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos 
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes 
tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Asociacijos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių 
ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 
užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra 
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu 
auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos 
informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Asociacijos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių 
finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių 
reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais 
atžvilgiais: 

• Asociacijos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių 
ataskaitų duomenis; ir 

• Asociacijos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR asociacijų įstatymo reikalavimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos 
standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti 
be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. 



 

 

 

 

 

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Asociacijos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei 
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos 
atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Asociacijos ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip 
pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Asociacijos finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai 
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. 
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis 
yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl 
apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti 
didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio 
skepticizmo principo. Mes taip pat:  

• Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, 
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito 
įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei 
reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis 
praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis 
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Asociacijos vidaus kontrolės 
veiksmingumą.  

• Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais 
susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

• Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis 
surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio 
gali kilti reikšmingų abejonių dėl Asociacijos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks 
reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius 
atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo 
nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. 
Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Asociacijos negalės toliau tęsti savo veiklos. 

• Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar 
finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo 
koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo 
laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme 
audito metu. 

 

Moore Mackonis UAB 

 

Dangutė Pranckėnienė 

Atestuota auditorė 

2022 m. balandžio 28 d. 

J.Kubiliaus 6, Vilnius 
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
 

   TURTAS  Pastabos 
Nr. 

 2021.12.31.  2020.12.31. 

A.  ILGALAIKIS TURTAS    2 978  3 116 

1.  NEMATERIALUSIS TURTAS    ---  --- 
2.  MATERIALUSIS TURTAS  1  2 978  3 116 
3.  FINANSINIS TURTAS    ---  --- 
4.  KITAS ILGALAIKIS TURTAS    ---  --- 

B.  TRUMPALAIKIS TURTAS    1 379 290  562 457 

1.  Atsargos  2  2 021  2 021 

2.  PER VIENERIUS METUS GAUTINOS 
SUMOS  

   ---  --- 

3.  KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS    ---  --- 
4.  PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  3  1 377 269  560 436 
  TURTAS IŠ VISO:    1 382 268  565 573 
         

   NUOSAVAS KAPITALAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

 Pastabos 
Nr. 

 2021.12.31.  2020.12.31. 

C.  NUOSAVAS KAPITALAS    1 813  1 505 

1.  DALININKŲ KAPITALAS    ---  --- 
2.  REZERVAI       

3.  NELIEČIAMASIS KAPITALAS       

4.  SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS    1 813  1 505 

D.  FINANSAVIMO SUMOS  4  1 380 455  563 852 

G.  MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

   ---  216 

1.  
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS 
SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

   ---  --- 

2.  
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS 
SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

 5  ---  216 

  NUOSAVO KAPITALO IR 
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 

   1 382 268  565 573 

 
 
 
 

Direktorė         Ganna Dovbakh 
      
 
Vyr. buhalterė        Danguolė Zapkuvienė 
      

 
2022.04.28 
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
 
 
 
 

Eil. 
Nr. 

 Straipsniai  Pastabos 
Nr. 

 2021  2020 

I.  PAJAMOS    1 681 319  1 332 619 

1.  PARDAVIMO PAJAMOS       

2.  FINANSAVIMO PAJAMOS  7  1 681 319  1 332 619 

3.  KITOS PAJAMOS       

II.  SĄNAUDOS    (1 681 011)  1 333 550 

1.  
PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 
SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO 
SĄNAUDOS 

      

2.  VEIKLOS SĄNAUDOS  6  (1 681 011)  1 333 550 

3.  KITOS SĄNAUDOS       

III.  VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 

   308  (931) 

IV.  PELNO MOKESTIS       

V.  GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS    308  (931) 

 
 
 
 

Direktorė         Ganna Dovbakh 
      
 
Vyr. buhalterė        Danguolė Zapkuvienė 
      

 
2022.04.28 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d. 

 
I.  BENDROJI DALIS 
 

1. Eurazijos žalos mažinimo asociacija (toliau – įstaiga) yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo. 
Vykdoma veikla – skatinti humaniškus, įrodymais pagrįstus žalos mažinimo būdus vartojant vaistus, 
mažinti sergamumą socialiai reikšmingomis ligomis, plėtoti vaistų naudojimo politiką, siekiant gerinti 
sveikatą ir gerinti žmogaus teises individualiai, bendruomenės ir socialiniu mastu.  

2. Įstaiga įregistruota 2017 m. kovo mėn. 02 d. Įstaigos kodas 304470687, nėra PVM mokėtoja, buveinės 
adresas Gedimino pr. 45-4, Vilnius. Veiklos laikotarpis neribotas, finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

3. 2021 m. pabaigoje dirbo 10 darbuotojų.  
 

II.  APSKAITOS POLITIKA 
 

                    Finansinių ataskaitų forma 
 

Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, 
įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl 
pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų 
įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ taisyklėmis.  

Įstaigos apskaita vedama pagal Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai 
gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles. 

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Įstaiga artimiausioje ateityje galės tęsti savo 
veiklą. 

 
Finansinių ataskaitų valiuta 

 
Šiose finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami nacionaline valiuta, eurais (Eur).  

 
Ilgalaikis nematerialusis turtas 
 

Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės 
sumažėjimo nuostolius. Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į 
nustatytus nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Nustatyta nematerialiojo turto amortizacijos 
trukmė yra 3 metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė nei 500 Eur.  

 
Ilgalaikio turto grupė Normatyvas metais 

Programinė įranga  3 

Įsigytos teisės  3 
Kitas nematerialusis turtas  4 

 
Ilgalaikis materialusis turtas 
 

Ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo 
nuostolius. Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus 
ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo 
tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieni metai ir įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. Turtas nudėvimas 
per 3-6 metų naudingo tarnavimo laikotarpį. 
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Ilgalaikio turto grupė Normatyvas metais 

Baldai 6 

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų 
tinklai ir įranga) 

3 

Kitas materialus turtas  4 
 
Užsienio valiuta 
 

Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti eurais, taikant balanso datos valiutos kursą. Skirtumai, kurie 
susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu yra pripažįstami 
ataskaitinio laikotarpio pajamomis ar sąnaudomis. 

 
Trumpalaikis turtas 
 

Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už atsargas ar paslaugas, kurias įstaiga 
gaus vėliau. 

 
Finansavimo apskaita 
 

Įstaigos finansavimo būdai yra: 

• dotacija; 

• tiksliniai įnašai; 

• 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; 

• įstaiga 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. 
Įstaiga kaupia informaciją pagal dotacijos davėjus, gauto turto grupes. 

 
Tiksliniams įnašams priskiriama iš tarptautinių paramos fondų teikiama parama 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; 

• įstaiga patyrė sąnaudų, kurioms finansuoti ir yra numatyti įnašai. 
 

Jeigu tiksliniai įnašai atitinka apibrėžime nustatytus kriterijus, jie registruojami apskaitoje kaip gautini. 
Jeigu tiksliniai įnašai neatitinka pripažinimo kriterijų, apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip gauti 
tiksliniai įnašai. Tikslinių įnašų pavyzdžiai gali būti gauta parama išlaidų sąmatoje numatytiems tikslams 
įgyvendinti, parama renginiui organizuoti. 

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. 

Įstaiga gali būti finansuojama ir kitais būdais, nepriskirtinais dotacijai, tiksliniams įnašams. Tokio 
finansavimo pavyzdys gali būti prekių tiekimas, kai davėjas nustato jų panaudojimo tikslą, aukų skyrimas ar kita 
parama, kai davėjas nenurodo jų konkretaus panaudojimo tikslo. Jeigu davėjas nenurodo paramos 
panaudojimo tikslo, ūkio subjektas 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 ir rodoma kaip atsargos. Tokia parama 
pripažįstama panaudota (sąnaudos pripažįstamos kompensuotomis) tą ataskaitinį laikotarpį, kurį gautos 
atsargos sunaudojamos.  

Paslaugomis (tarp jų ir savanorių darbu) gautos paramos vertė įvertinama suma, kurią ūkio subjektas 
turėtų sumokėti, jei tas paslaugas pirktų. Paslaugomis arba savanorių darbu gauta parama finansavimu 
nepripažįstama. 
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Nemokamai gavus turtą, įsigijimo savikaina nustatoma atsižvelgiant į turto tikrąją vertę. 
 

Įsipareigojimai 
 

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įstaiga įgyja prievoles, kurios turi būti 
įvykdytos. Įsipareigojimai įvertinami savikaina.  

Veiklos sąnaudos 
 

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 
jos buvo patirtos. 

Veiklos sąnaudas sudaro: patalpų išlaikymo, ryšių, pašto, darbo užmokesčio, nusidėvėjimo, 
komandiruočių, konsultantų, konferencijų organizavimo ir kitos sąnaudos. 

Perleistą finansavimą sudaro sub-gavėjams pervestos sumos. Visais tokiais atvejais įstaiga yra pilnai 
atsakinga prieš donorą, tuo pačiu sub-gavėjai yra pilnai atsakingi prieš Įstaigą dėl perleisto finansavimo lėšų 
panaudojimo.  
 
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

1. Ilgalaikis materialusis turtas 
 

Straipsnis Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 

metai 
   

LIKUTINĖ VERTĖ  3 116 4 031 

   
Įsigijimo vertė:   
Likutis    
Turto įsigijimas 1 980 2 896 
Nurašytas ir perleistas turtas    
Likutis  5 095 6 927 

   
Nusidėvėjimas:   
Likutis    
Nusidėvėjimas per metus 2 118 3 812 
Kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimas 

  

Likutis  2 118 3 812 

   
LIKUTINĖ VERTĖ  2 978 3 116 

 
 

2. Išankstiniai apmokėjimai ir atsargos 
 

Trumpalaikio turto straipsniai Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai metai 

Išankstiniai apmokėjimai: užstatas už patalpų nuomą  2 021 2 021 
Iš viso: 2 021 2 021 

 
 

3. Pinigai 

  2021.12.31. 2020.12.31. 

Pinigai banke 1 377 269 560 436 
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4. Dotacijos ir finansavimas 

 

Finansavimo pobūdis 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Panaudota 
per ataskaitinį 

laikotarpį 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

Dotacija ilgalaikiam turtui 3 116 1 980 2 118 2 979 
Pinigai (a) 560 736 2 500 482 1 683 741 1 377 477 
Iš viso 563 852 2 502 462 1 685 859 1 380 455 
     

 
(a) Finansavimas pagal projektus: 

 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto kodas 
Likutis 

2020.12.31 

Gautas 
finansavimas 
per 2021 m. 

Panaudotas 
finansavimas 
per 2021 m. 

Likutis 
2021.12.31 

GF TS Armenia PO # 20196289 13 039 --- 13 039 --- 
OSF OR2020-73913 187 453 189 506 75 625 301 334 
OSF Institutional OR2021-82289 --- 584 940 --- 584 940 
GF TS CRG 2017 PO # 20180398 1 471 --- 1 470 --- 
EC Peer to Peer  3 527 --- --- 3 527 

GF Multicountry 
Agreement: 001-
GFR-20 

15 148 69 258 83 983 424 

EPLN Enpud Prison 
Agreement # 05-
10/2019 with EPLN . 
Project No 2019053 

751 --- 751 --- 

UK Research 
Agreement # 01-01-
02/2020 

5 568 --- 5 568 --- 

RCF Regional 
Consortium 2019-
2021 

Grant # 2019025 83 167 490 078 573 245 --- 

RCF International 
Consortium 2019-
2021 

Grant # 2019064 33 898 120 988 154 886 --- 

RCF Regional Covid Grant № 2021007 --- 474 714 96 911 377 803 

CRG Covid 
PO # 202101233 
 date 5 May 2021 

--- 51 275 51 275 --- 

HR DP 
Agreement # 07-
03/2021 

--- 18 811 18 811 --- 

Erasmus 
Agreement # 2019-3-
LT02-KA205-006576 

25 465 76 758 89 853 12 369 

Radian 

DocuSign Envelope 
ID: 2E93528E-8408-
4727-9A56-
565A4FA40FCB 
27th August 2020 

175 137 201 344 356 727 19 754 

C-19RM-Shelter 
Grant agreement 
#19-RG-20, 
02.11.2020 

16 112 73 556 83 361 6 308 

GF TS CRG 2021-
2023 

PO # 202100458 
Order Date 05-FEB-
2021 

--- 149 254 78 236 71 018 

Iš viso  560 736 2 500 482 1 683 741 1 377 477 

 
5. Per vienerių metus mokėtinos sumos 

 

  2021.12.31. 2020.12.31. 

Skolos tiekėjams  --- 216 

Avansu gautos sumos --- --- 

Iš viso: --- 216 
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6. Sąnaudos 
 

  2021 2020 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 681 011 1 333 550 

Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos  388 188 352 606 

Biuro nuomos, ūkinės, komunalinių mokesčių sąnaudos  20 304 19 643 

Komunikacinių, pašto, internetinio ryšio palaikymo sąnaudos 13 654 22 639 
Konsultantų, vertėjų paslaugų sąnaudos 484 964 381 247 
Kelionių išlaidos 77 820 27 106 
Seminarų, konferencijų organizavimo sąnaudos 9 850 6 809 

Projektų partneriams ir subgrantams perleistas finansavimas 
pagal sutartis 

645 994 441 352 

Kitos sąnaudos 40 237 82 148 

 
7. Finansavimo pajamos 
 

Finansavimo pajamos apskaitytos kaip gautų arba gautinų finansavimo sumų dalis, panaudota per 
ataskaitinį laikotarpį turėtoms sąnaudoms kompensuoti. 2021 metais kompensuotų sąnaudų suma yra 
1.681.011 Eur, kurias sudaro užsienio fondų lėšomis finansuojamų projektų patirtos išlaidos. 

 
Finansavimo pajamų straipsniai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

Finansavimo pajamos 1 681 319 1 332 619 
 

8. Veiklos rezultatas 
 

2021 metų grynasis veiklos rezultatas – 308 eurų pelnas. Pelnas susidaro iš valiutų kursų skirtumo. 
2021 gruodžio 31 d. sukauptas veiklos rezultatas yra 1 813 EUR, iš kurių 1 505 EUR – praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio sukauptas veiklos rezultatas, ir 308 EUR – ataskaitinio laikotarpio grynasis 
veiklos pelnas.  

 
9. Įstaigos steigėjai 

 

2017 m. Asociaciją įsteigė trys steigėjai: Leonid Vlasenko, Agita Seja ir Liudmila Trukhan, kurie nuo 
asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tapo ir jos nariais. Remiantis Asociacijos įstatais, 
metinę finansinę Asociacijos ataskaitą tvirtina Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. 2017 m. 
gruodžio mėn. 31 d. narių skaičius buvo 185, o 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. narių skaičius užaugo iki 
251 nario, 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. narių skaičius yra 265, 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. narių 
skaičius yra 312, 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. narių skaičius yra 342. 
 

10.  Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ilgalaikį turtą finansiniais metais 
 

2021 metais įstaiga įsigijo ilgalaikio turto, kurio vertė – 1 980 Eur, tai yra 2 nešiojami kompiuteriai.. 
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11. Paramos teikėjai 

 
Asociacijos veiklą palaikė šios organizacijos suteikdamos paramą 2021 metais: 

 

Finansavimo sumų davėjas 
Paramos suma, 

Eur 

Stichting Aidsfonds – Soa Aids Nederland/ Donor Robert Carr Fund for civil 
society Networks (RCF) 964 792 

Open Society Foundations  774 445 

Elton John AIDS Foundation 201 344 

The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) 200 529 

IDPC Consortium/ Donor Robert Carr Fund for civil society Networks (RCF) 120 988 

Public Agency “Youth International Cooperation Agency"/Donor European 
Commission 76 758 

International Charitable Foundation “Alliance for Public Health/ Donor The Global 
Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) 73 556 

Charitable Organization «All-Ukrainian network of people living with 
HIV/AIDS»/Donor The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria 
(GFATM) 69 258 

University of Essex 18 811 

Viso gauta paramos 2 500 482 

 
12. Veiklos tęstinumas 

 
Šios 2021 metų finansinės ataskaitos paruoštos remiantis prielaida, kad asociacija tęs savo veiklą. 
Komanda nuolat dirba kuriant naujus projektų pasiūlymus, garantuojant reikalingą finansavimą 
asociacijos veiklos užtikrinimui mažiausiai vieneriems metams. 
 
 
 
Direktorė         Ganna Dovbakh 
      
Vyr. buhalterė        Danguolė Zapkuvienė  
 
2022.04.28 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

EURAZIJOS ŽALOS MAŽINIMO  

ASOCIACIJA 

2021 

VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 
 

1. EHRA STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Eurazijos žalos mažinimo asociacija (EHRA) yra ne pelno siekinati organizacija 

jungianti 3421 žalos mažinimo aktyvistus ir organizacijas iš 29 šalių2 iš Šiaurinės, Rytinės, 

Centrinės Europos ir Centrinės Azijos. Mūsų misija yra aktyviai jungti ir remti 

bendruomenes ir pilietines visuomenes, užtikrinant psichoaktyvias medžiagas 

vartojančių žmonių teises, laisves, jų sveikatą ir gerovę. 

Tikslai ir uždaviniai 2021-iems metams buvo iškelti 

remiantis ilgalaike 2020-2024 Strategija, kurioje 

pagrindinės advokacijos veiklos sritys: teisinis 

reglamentavimas, kuriuo siekiama psichoaktyvias 

medžiagas vartojančių žmonių dekriminalizacijos, 

depenalizacijos ir jų teisių apsaugos; prieiga prie 

aukštos kokybės, įrodymais pagrįstų, požiūrį į lyčių 

vaidmenis keičiančių, nediskriminacinių žalos 

mažinimo paslaugų tuo pačiu užtikrinant žalos 

mažinimo paslaugų tvarumą, pereinant nuo 

donorų paramos prie nacionalinio finansavimo. 

 

 

  

 
1 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis 
2 Šalys ir teritorijos įtrauktos į organizacijos programų veiklą: https://harmreductioneurasia.org/countries/  
3 Žalos mažinimas remiasi  politika, programomis ir praktika, kuria siekiama sumažinti neigiamą poveikį 
sveikatai, socialinį ir teisinį poveikį, susijusį su narkotikų vartojimu, narkotikų politika ir narkotikų 
įstatymais.https://www.hri.global/what-is-harm-reduction 

https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2020/05/EHRA-Strategy-2020-2024-ENG.pdf
https://harmreductioneurasia.org/countries/
https://www.hri.global/what-is-harm-reduction
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2. EHRA NARYSTĖ 

Asociacija vienija tinklus ir yra paremta narystės pagrindu. Narystė yra 

neapmokestinama, nario mokestis nėra imamas. Remiantis EHRA Įstatais, visi nauji 

nariai turi būti patvirtinti Valdomojo Komiteto. 2021 m. buvo pateikta ir patvirtinta 30 

organizacinių ir individualių prašymų narystei: 1 iš Čekijos, 2 iš Kirgizijos, 1 iš Moldovos, 

2 iš Lenkijos, 10 iš Rusijos, 3 iš Tadžikistano, 11 iš Ukrainos. 

2021 finansinių metų pabaigoje EHRA turėjo 342 narius, pastebimas augimas lyginant 

su 312 organizacinių ir individualių narių skaičiumi 2021 m. gruodžio 31 d.  

 

 

3. Aplinka ir veiklą įtakojančios sąlygos. Organizacinės rizikos ir jų valdymas. 

Politinė, teisinė ir ekonominė aplinką Rytų bei Vidurio Europoje ir Centrinės Azijos šalyse 

daro didelę įtaką asociacijos veiklai, kadangi didžioji dalis finansavimo yra gaunama 

iš tarptautinių donorų vykdyti savo veiklą tarptautiniu mastu. 

Besitęsianti COVID pandemija neigiamai įtakojo žmogaus teisių padėtį, labiausiai 

paveikiant nuskriaustas ir socialiai atskirtas grupes. Narkotikus vartojantiems žmonėms 

iškilo ypatingas pavojus dėl komendanto valandos apribojimų, sustiprintos policijos 

kontrolės, apribotos prieigos prie žalos mažinimo paslaugų ar jų uždarymo ir 

sumažėjusio finansavimo. Dėl su COVID-19 susijusių apribojimų daugelyje šalių, kai 

kurie renginiai, pvz., teminiai susitikimai, seminarai ir apmokymai, kurie projektuose 

buvo numatyti kaip tiesioginiai renginiai, buvo pakeisti į virtualius renginius ar 

adaptuoti kaip internetiniai mokymai. 

Strateginė ir verte paremta konfrontacija žalos mažinimo ir žmogaus teisių klausimais, 

naujas politinės aplinkos didėjantis spaudimas aktyvistams Rusijoje, Baltarusijoje, 

Armėnijoje ir Azerbaidžane labiausiai paveikė programų plėtros galimybes. 

Rusijoje sugriežtinti teisiniai aktai sukūrė reikšmingas kliūtis ne pelo siekiančioms 

organizacijoms teikti ŽIV paslaugas ir gauti užsienio šalių finansavimą (įstatymai, 

reglamentuojantys juridinius asmenis, žiniasklaidą, fizinius asmenis ir piliečių grupes 

kaip užsienio agentus ir įstatymai reguliuojantys nepageidaujamas organizacijas). 

Šių įstatymų poveikį sustiprina draudimai teikti informaciją apie ŽIV ir/arba žmogaus 

teises, kuri yra priskiriama narkotikų vartojimo ar netradicinių seksualinių santykių 

propagandai. 

 

__________________ 
4 Pagrindinės populiacijos yra apibrėžtos grupės, kurioms dėl specifinio didesnės rizikos elgesio kyla didesnė 
ŽIV rizika, neatsižvelgiant į epidemijos tipą ar vietinį kontekstą. Be to, jie dažnai turi teisinių ir socialinių 
problemų, susijusių su jų elgesiu, o tai padidina jų pažeidžiamumą ŽIV. 
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2021 m. EHRA gavo kelis Rusijos federalinių ryšių, informacinių technologijų ir 

žiniasklaidos priežiūros tarnybos prašymus pašalinti EHRA internetinėje svetainėje 

esančią informaciją, kuri buvo priskiriama propagandai. Priešingu atveju, tarnyba 

grasino blokuoti prieigą prie internetinės svetainės Rusijoje.  

Baltarusijoje grėsė represijos žmogaus teisių gynėjams ir aktyvistams, gavusiems 

finansavimą iš užsienio.  

2020 m. prasidėjęs Kalnų Karabacho karas tarp Armėnijos ir Azerbaidžano laikinai 

paralyžiavo NVO darbą Armėnijoje, neigimai paveikė projektų įgyvendinimą ir 

rezultatus, susijusius su EHRA iniciatyvomis. 

Efektyviam vidinių ir išorinių rizikų mažinimui EHRA sukūrė Rizikų registrą. Rizikų registras 

apima galimas rizikas susijusias su valdymu / sprendimų priėmimu, finansais / ištekliais, 

veiklos planavimu ir programų įgyvendinimu, aplinka ir politine situacija šalyse, bei 

rizikas, susijusias su EHRA nariais ir naudos gavėjais. Visos rizikos įvertinamos pagal 

tikimybę ir poveikį ir klasifikuojamos kaip maža, vidutinė ir didelė. Šioje ataskaitoje 

pateikiamos tik didelės tikimybės arba didelio poveikio rizikos. Paskutinį kartą Rizikos 

registrą atnaujino Valdymo komiteto nariai metiniame susirinkime 2021 m. spalio 24-

27 d. 

  

4. VYKDOMOS VEIKLOS SANTRAUKA 

2021-ieji buvo kupini įvairių teminių advokacijos, gebėjimų ugdymo, koordinavimo ir 

telkimo renginių, kurie buvo vykdomi siekiant įgyvendinti strateginius tikslus, bei 

reaguojant į COVID-19 krizę. 

 

2021 m. pagal įgyvendintų projektų darbo planus EHRA įgyvendino 91 programines 

veiklas, 38 virtualius ir “gyvus” renginius, suteikė 28 subdotacijas skirtus 

bendruomeninėms ir pilietinės visuomenės organizacijoms 12-koje šalių. Daugeliu 
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atvejų subdotacijos buvo teikiamos gretutinai kartu su technine pagalba ir 

kvalifikuotų EHRA darbuotojų mentoryste. 

Subdotacijos apėmė:  

✓ 4 subdotacijos kovoti su žmogaus teisių pažeidimais Rusijoje, Baltarusijoje, 

Šiaurės Makedonijoje, Tadžikistane Covid-19 pandemijos metu 

✓ 2 subdotacijos bendruomenės vadovaujamiems turimams klientų 

pasitenkinimo OAT (Opioidų agonistų terapijos) paslaugomis, Moldovoje, 

Juodkalnijoje; 

✓ Dotacija advokacijai, pagrįsta bendruomenės vadovaujamų tyrimų Gruzijoje 

rezultatais; 

✓ 8 mažosios dotacijos „Vykime virusą, ne žmones“(Chase the virus, not people) 

kampanijai Baltarusijoje, Gruzijoje, Kazachstane, Kirgizijoje, Moldovoje, Rusijoje, 

Tadžikistane ir Uzbekistane. 

✓ 4 subdotacijos regioninėms bendruomenės vadovaujamoms organizacijoms – 

ECOM, FreeZone, ECAT, regioniniam migrantų sveikatos tinklui; 

✓ 5 subdotacijos skirtos sukurti sistemą, leidžiančią vartojančias narkotikus moteris 

nukriepti į prieglaudas, smurto ir žmogaus tiesių pažeidimo situacijose Rusijoje, 

Ukrainoje, Kazachstane, Serbijoje ir Makedonijoje.  

✓ dotacijos siekiančios užtikrinti prasmingą pilietinės visuomenės ir bendruomenių 

dalyvavimą nacionaliniame C19RM pasiūlymų rengimo procesuose. 

Metų bėgyje EHRA parengė ir paskelbė 46 publikacijas, įskaitant 2 straipsnius 

recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, 8 atvejų tyrimus, 13 analitinės medžiagos, 

7 šešėlines CSO/CBO ataskaitas arba pateikimus JT sutarties organams, 2 išsamias 

gaires ir daug kitos medžiagos. 

Nuo 2021 m. pradžios komanda pradėjo diegti naują organizacinio stebėjimo, 

vertinimo ir mokymosi SVM (MEL- monitoring, evaluation, learning) procesą, siekiant 

nustatyti mūsų darbo poveikį ir vadovautis programiniais bei strateginiais sprendimais. 

Pagal SVM visos veiklos yra suskirstytos į 5 nustatytas darbo struktūras: 1) faktų 

nustatymas ir įrodymų generavimas, (2) gebėjimų stiprinimas, (3) sąjungininkų 

mobilizacija / judėjimo parama, (4) įrodymais pagrįsta advokacija ir kampanijos, (5) 

komunikacija ir sklaida. SVM metodas buvo naudojamas pranešant apie programų 

pažangą donorams arba informuojant EHRA narius ir partnerius. Šioje ataskaitoje 

kiekviena 2021 m. vykdyta veikla buvo priskirta šiems projektams, kuriuose buvo 

patirtos faktinės veiklos sąnaudos. 

Daugiau informacijos apie EHRA projektus galima rasti EHRA internetiniame tinklapyje 

https://harmreductioneurasia.org/about-us/reports/  taip pat pilnoje metinės 

ataskaitos versijoje anglų ir rusų kalbomis (https://harmreductioneurasia.org/about-

us/reports/. 

 

 

https://harmreductioneurasia.org/about-us/reports/
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5. PARTNERYSTĖ 

 

2021 m. EHRA palaikė partnerystės ar darbo santykius su Lietuvos ir Kanados 

vyriausybinėmis agentūromis, su JT agentūromis, tokiomis kaip UNAIDS, UNODC, 

UNFPA, JTVP, su daugiašaliais donorais, tokiais kaip Pasaulinis fondas, ir su 

akademinėmis bendruomenėmis. 

 

2021 m. EHRA glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos valstybės departamentais 

rengiant valstybines programas ir pasisakant už humaniškesnę narkotikų politiką; su 

Lietuvos Seimo nariais surengti nacionalinę konferenciją dėl narkotikų politikos 

pokyčių (nedidelių narkotikų kiekių dekriminalizavimo be tikslo juos platinti). 

Bendradarbiavimas su valstybine organizacija PSYLAB padėjo mums teikti informaciją 

apie žalos mažinimą ir narkotikų tikrinimo paslaugas muzikos festivaliuose. 

Kartu su Kanados vyriausybe EHRA surengė papildomą renginį „Pirmenybės teikimas 

veiksmingiems požiūriams ir antrinei prevencijai“ Narkotikų komisijoje (CND). 

EHRA kartu su UNODC, UNFPA ir Ukrainos vidaus reikalų ministerijos atstovais surengė 

internetinį seminarą apie policijos atsaką į smurtą dėl lyties prieš narkotikus 

vartojančias moteris, skirtą VRECA šalių policijos pareigūnams. 

Taip pat, palaikome gerą bendradarbiavimą su akademinėmis bendruomenėmis, 

tokiomis kaip Swansea Universitetas (Swansea University), Essex Universitetas (Essex 

University), Žalos mažinimo žurnalas. Vienas iš EHRA darbuotojų yra Pasaulinės 

narkotikų politikos observatorijos narys. 

EHRA aktyviai dalyvauja keliose regioninėse ir pasaulinėse pilietinės visuomenės 

koordinavimo įstaigose, tokiose kaip Tarptautinis narkotikų politikos konsorciumas 

(International Drug Policy Consortium), Vienos nevyriausybinių organizacijų komitetas 

(Vienna NGO Committee), Tarptautinis žalos mažinimo konsorciumas (International 

Harm Reduction Consortium), ES pilietinės visuomenės forumas dėl ŽIV/AIDS (EU Civil 

Society Forum on HIV/AIDS), Virusinio hepatito ir tuberkuliozės, ES pilietinės visuomenės 

forumas apie narkotikus (Viral Hepatitis, and Tuberculosis, EU Civil Society Forum on 

Drugs) EHRA atlieka pagrindinį vaidmenį koordinuodama regioninių bendruomenių 

tinklų reagavimo į ŽIV veiklą, kaip Regioninės pilietinės visuomenės ir bendruomenės 

paramos, koordinavimo ir komunikacijos platforma – EECA. 

 

  

https://drugeducationyouth.org/2021/04/13/cnd-improving-prevention/
https://harmreductioneurasia.org/webinar-on-police-response/
https://www.swansea.ac.uk/gdpo/gdpopeople/team/#d.en.24412
https://eecaplatform.org/en/


EURAZIJOS ŽALOS MAŽINIMO ASOCIACIJA 
2021 VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

 

 

6. PLANUOJAMOS VEIKLOS 2022- IEMS FINASINIAMS METAMS. 
 

2022–2024 m. laikotarpiu EHRA planuoja įgyvendinti ne mažiau kaip 8 skirtingos 

trukmės ir biudžetų regioninius projektus. Pagrindiniai finansavimo šaltiniai išlieka iš 

pagrindinių donorų: GFATM, RCNF, OSF. 

Ne mažiau kaip 3 ilgalaikiai projektai, kurių biudžetas viršija 2,9 mln. USD, jau yra 

patvirtinti donorų, prasidės 2021 m. ir tęsis iki 2024 m. imtinai. 

Asociacija, siekdama strateginių tikslų ir misijos, ir toliau sieks finansavimo, pasisakys už 

naujus donorus, dalyvaus atviruose konkursuose regiono ne pelno organizacijoms – 

viso to bus aktyviai siekiama 2022 m. 
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