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I. BENDROJI DALIS
Tėvynės partizanų laisvės kovos įamžinimo sąjunga įregistruota 2014 m. lapkričio 26 d.
Įmonės kodas – 303472436.
Pagrindinė asociacijos veikla – vienyti asmenis, kuriems svarbi tėvynės partizanų veikla,
viešinti buvusius įvykius, organizuoti renginius atminti laisvės kovas.
Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: pradžia – sausio 1 d., pabaiga –
gruodžio 31 d.
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje asociacijoje nebuvo darbuotojų, ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje taip apt darbuotojų nebuvo. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 0.

II. APSKAITOS POLITIKA
Asociacijos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymu, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.
Pagal asociacijos apskaitos politiką, ilgalaikis turtas įvertinamas faktine to turto įsigijimo verte,
pridedant visas papildomas išlaidas, susijusias su šio turto įsigijimu, atsivežimu, šio turto parengimu
naudoti. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuris naudojamas asociacijos veikloje
ilgiau kaip vienerius metus ir kurio minimali įsigijimo vertė yra ne mažesnė kaip 500 (penki šimtai)
eurų.
Ilgalaikis materialusis turtas nudėvimas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo
skaičiavimo metodą. Nusidėvėjimo norma nustatoma kiekvienai ilgalaikio materialiojo turto grupei
atskirai, atsižvelgiant į planuojamą naudingo tarnavimo laiką, galimą likvidacinę tokio turto vertę ir
kitus veiksnius, galinčius lemti turto naudojimo laiką. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito
mėnesio pirmosios dienos po turto perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio
pirmosios dienos po jo nurašymo arba pardavimo.
Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama atsižvelgiant į nustatytą amortizacijos
normą. Amortizacijos norma nustatoma atsižvelgiant į turto ir kitus veiksnius, galinčius apriboti
nematerialaus turto naudojimo galimybes.
Atsargos asociacijoje apskaitomos įsigijimo kaina, prie jos pridedant transportavimo išlaidas.
Atsargos apskaitomos naudojant FIFO būdą, taikomas periodiškai apskaitomų atsargų būdas.
Užsienio valiutos likučiai įvertinami oficialiu kursu ataskaitų sudarymo dieną.
Asociacija tvarko buhalterinę apskaitą pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo principus. Pajamos
apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio
laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos metinėse finansinėse ataskaitose pagal
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duomenų kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos
išlaidos, kurios nelaikomos sąnaudomis, nurodomos balanse kaip turtas.
Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriama palūkanos už banke laikomus pinigus,
pelnas dėl valiutos kursų pasikeitimo.
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms priskiriama: nuostoliai dėl valiutos kursų
pasikeitimo, mokėtinos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, palūkanų sąnaudos,
susijusios su paskolomis.
Nario mokesčiai renkami ir naudojami įstatuose nustatyta tvarka. Nario mokesčiai įtraukiami į
apskaitą gavus nario mokėjimą arba esant nario pareigai sumokėti nario mokestį ir pagrįstai tikintis,
kad nario mokestis bus sumokėtas. Nario mokesčiai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų
sąnaudų pripažinta kompensuotomis.
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 datos. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos ūkio subjektas turės
įvykdyti per vienerius metus nuo balanso datos.
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1.
Asociacijoje ilgalaiokio turto nėra.
2.
Asociacijos trumpalaikį turtą sudaro gautinos sumos ir pinigai: lėšos banke.
3.
Asociacijos nuosavą kapitalą sudaro per ataskaitinius metus patirti nuostoliai.
4.
Asociacijos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinos sumos tiekėjams,
atskaitingam asmeniui.
5.
Asociacija per ataskaitinį laikotarpį pajamų negavo, nes veikla tik pradėta vykdyti.
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