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2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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I.

BENDROJI DALIS

Lietuvos Ikimokyklinio Ugdymo Įstaigų vadovų asociacija (toliau- asociacija) įregistruota metų
Mėn. dieną, kaip ne pelno organizacija. Buveinė yra Druskininkuose, Ateities g. 22 identifikavimo kodas –
191596116, ne PVM mokėtoja.
Pagrindiniai veiklos tikslai – padėti tobulinti subalansuotos Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
plėtros idėjas, siekiant ugdymo proceso kokybės ir narių atsakomybės už ugdymą pokyčius.
Veiklos sritys ir uždaviniai: asociacijos narių žinių tobulinimas ir skatinimas. Pasiūlymų ŠMSM teikimas.
Steigėjai yra Ikimokyklinio Ugdymo Įstaigų vadovai, gali būti ir jų pavaduotojai.
Lėšų šaltiniai yra narių metiniai įnašai.
Pagal darbo sutartį dirba asociacijos prezidentas.

II.

APSKAITOS POLITIKA

Asociacijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais
apskaitos principais: veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo,
atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.
Apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės
juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių
patvirtinimo“ ir asociacijos vadovybės patvirtinta apskaitos politika.
Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.
Nuo 2015 metų sausio 1 d. ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro
tikslumu.
ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS
Nematerialaus turto asociacija neturi.
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
Ilgalaikio materialaus turto asociacija neturi.
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Mokestis už paslaugas, nuomą, prekes apdovanoti-skatinti, konferencijų dalyvių maitinimą,kuris įsigijus
perduodamas naudoti, vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

KAPITALO APSKAITA
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Nuosavo kapitalo neturi.
FINANSAVIMO APSKAITA
Gautą įnašą, kai davėjas nenurodo įnašo panaudojimo tikslo, asociacija panaudoja įstatuose nustatytiems
tikslams įgyvendinti.
PAJAMOS IR SĄNAUDOS
Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai į banko sąskaitą
pervedamas metinis nario įnašas, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laiką.
Veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, susijusios su tikslų įgyvendinimu ir kitos per ataskaitinį
laikotarpį patirtos sąnaudos, išskyrus priskirtas kitos veiklos sąnaudoms.
Kitoms veiklos sąnaudoms priskiriamas sumokėtų baudų ir delspinigių sąnaudos, banko palūkanų
sąnaudos, neigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka, kitos sąnaudos, nesusijusios su organizacijos tikslų
įgyvendinimu ir komercine veikla.
ĮSIPAREIGOJIMAI
Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiami jų verte atsiradimo dieną.
Pinigai gauti už iš anksto apmokėtas paslaugas (prekes), apskaitoje rodomi kaip įsipareigojimai pirkėjams.
III.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1.Asociacija ilgalaikio turto neturi.
2.Nuosavo kapitalo neturi.
3.Finansavimo straipsnyje parodyta iš asociacijos narių gautų įnašų suma .
4. 2020 metais gauta 2680 eur įnašų.
5 .Poataskaitinių įvykių, įtakojančių 2020 metų ataskaitas, nebuvo. Asociacija nėra suteikusi laidavimų,
garantijų.

Prezidentė

Lina Bagdanavičienė

