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I. BENDROJI DALIS
1. Įregistravimo data
Asociacija „Padedu Augti“ (toliau – ūkio subjektas) buvo įregistruota 2013 metų spalio 02 dieną.
2. Ūkio subjekto dalyvavimas programose
Per ataskaitinį laikotarpį įmonė nedalyvavo programose.
3. Darbuotojų skaičius
2016 metų gruodžio 31 dieną įmonėje darbuotojų buvo - 1.

II. APSKAITOS POLITIKA
Ūkio subjekto apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę
reglamentuojančius teisės aktus:
–

LR buhalterinės apskaitos įstatymu;

–

Finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir
pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių
patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 171–6342).

–

Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.
Įmonės apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti ūkio subjekto

vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti ūkio subjekto finansinę būklę bei veiklos rezultatus.
Ūkio subjektas, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinę atskaitomybę, vadovaujasi šiais
apskaitos principais:
1. Įmonės
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2. Periodiškumo
3. Pastovumo
4. Piniginio mato
5. Kaupimo
6. Palyginimo
7. Atsargumo
8. Neutralumo
9. Turinio svarbos principu
Ūkio subjekto apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu.
Ūkio subjekto finansiniai metai trunka 12 mėnesių.
Ūkio subjekto apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos
piniginį vienetą – eurą, o prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą.
Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas LR teisės
aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko
nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną.
Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus – ir
lietuvių, ir užsienio kalba.
Finansiniai apskaitos elementai naudojami ūkio subjekto finansinei būklei ir veiklos rezultatams
įvertinti : balanse pateikti elementai – turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas – apibūdina įstaigos
finansinę būklę, veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai pajamos ir sąnaudos – naudojami veiklos
rezultatams įvertinti.
Atskirų apskaitos objektų

(materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, nuosavo kapitalo,

įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų) įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą
reglamentuojančiose ūkio subjekto apskaitos politikos tvarkose.
Pajamos ūkio subjekte pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos
registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos
apskaitoje įvertinamos tikrąja verte.
Ūkio subjekto ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas registruojamas įsigijimo verte.
Ilgalaikis turtas ūkio subjekto apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jį ketinama
naudoti ilgiau nei vienus metus, tikimasi gauti ekonominės naudos būsimais laikotarpiais, galima patikimai
nustatyti įsigijimo savikaina, kuri yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio turto savikainą, įmonės nustatytą
kiekvienai turto grupei.
Finansinis turtas ūkio subjekte įkainojimas įsigijimo savikaina, t.y. už jį sumokėto atlygio verte.
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Atsargomis laikomas ūkio subjekto trumpalaikis turtas, kuris naudojamas pajamoms uždirbti per
vienerius metus. Atsargos registruojamos apskaitoje įsigijimo savikaina.
Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos ūkio subjekto balanse parodomos tikrąja verte, t.y. atėmus
įvertintas abejotinas sumas.
Kapitalo dydis yra lygus dalininkų įnašų sumai. Dalininkų kapitalas teisės aktų nustatyta tvarka lygus
steigėjų įnašų vertei.
Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas) registruojant
esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; didinamas kai perkainotas turtas
nurašomas, perleidžiamas arba neatlygintinai perduodamas.
Įsipareigojimai pripažįstami įstaigos apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė įgyja prievoles,
kurios turės būti įvykdytos. Įsipareigojimai įvertinami savikaina.
Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjimų pripažinimo kriterijų, vadinami
neapibrėžtaisiais.
Finansinė atskaitomybė koreguojama, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar
nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims
Apskaitos politikai priskirtinų apskaitos būdų ir metodų keitimas registruojamas retrospektyviniu
būdu – apskaitos politikos pakeitimas parodomas taip, tarsi naujoji apskaitos politika būtų taikyta ūkinėms
operacijoms ir įvykiams nuo jų atsiradimo. Taikant šį būdą, koreguojamas nepaskirstytojo pelno (nuostolių)
likutis. Kartu perskaičiuojami ir pateikiami ankstesnių laikotarpių finansinės atskaitomybės straipsniai,
aiškinamajame rašte pateikiam lyginamoji informacija. Tais atvejais, kai taisoma ankstesniųjų ataskaitinių
laikotarpių suma negali būti tiksliai įvertinta taikant naują politiką, taikomas perspektyvinis būdas. Taikant
šį būdą, praėjusio laikotarpio finansinės atskaitomybės informacijos nereikia koreguoti.
Apskaitos politikos pakeitimu nelaikomas apskaitinių įvertinimų keitimas, naujos apskaitos
politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir įvykiams, kurių turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių įvykių
ar ūkinių operacijų arba kurių ūkio subjektas iki to laiko netaikė.
Ūkio subjekto informacija yra reikšminga, jei jos nepateikimas ar neatskleidimas gali turėti įtakos
finansinės atskaitomybės informacijos vartotojų priimamiems sprendimams.
Ūkio subjekto finansinės atskaitomybės straipsnis laikomas reikšmingu, kai jo dydis yra 0,5 proc.
(10 Eur) finansinėje atskaitomybėje pateikiamų pardavimo pajamų/patiriamų sąnaudų.
III. PASTABOS
1. Informacija apie nematerialųjį turtą
Ataskaitiniu laikotarpiu įmonė neturėjo nematerialiojo turto.
2. Informacija apie materialųjį turtą

