SPINA BIFIDA IR HIDROCEFALIJA ASOCIACIJA
Kodas 302997737 , Bitėnų g. 9-8, Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016-12-31

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I

Aiškinamojo rašto bendroji dalis
1.1.„Spina Bifida ir Hidrocefalija Lietuva“ asociacija (toliau asociacija) įregistruota 2013 m.
vasario 12 d.
1.2. Asociacija yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo,
kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir
juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
1.3. Asociacijos buveinės adresas Bitėnų g. 9-8, Vilnius
1.4. Asociacija kaip juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas
sąskaitas, turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagal prievoles atsako tik
savo turtu. SBH Lietuva neatsako pagal narių prievoles, o pastarieji neatsako pagal SBH
Lietuva prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.
1.5. Asociacija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų
nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę ir savo veiklą grindžia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatymų
nustatyta tvarka įregistruotais įstatais.
1.6. Asociacijos veikos trukmė neribota.
1.7. Asociacija samdomų darbuotojų neturi.
1.8. Asociacijos kodas 302997737

II.

Apskaitos politika
Asociacijos apskaitą ir finansinę atskaitomybę parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais ir patvirtintomis metodikomis.
Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais.
Rengiant finansinę atskaitomybę buvo atsižvelgiama į veikos tęstinumo principą, t.y.
numatoma, kad asociacija artimiausiu laiku galės tęsti savo veiklą.
Periodiškumas. Asociacija finansinę atskaitomybę sudaro pagal paskutinės finansinių metų
dienos duomenimis. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Buhalterinė apskaita organizuojama vadovaujantis kaupimo principu. Taikomas sąskaitos
planas, žurnalinė-orderinė apskaitos forma.
Asociacijos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.

Asociacijos apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą –
eurą.

III.

Aiškinamojo rašto pastabos
1. 2016 m. gruodžio 31 d. asociacija ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto neturėjo.
2. 2016 m. gruodžio 31 d. asociacijos finansinį turtą sudarė 1211,48 EUR: pinigai banke -1179,56 EUR, kasoje – 31,92 EUR
3. 2016 m. gauto finansavimo detalizavimas:
3.1. nario mokesčiai – 65,63 EUR;
3.2. kitos finansavimo šaltiniai –3006,02 EUR:



2% GPM parama – 1090,58 EUR.
kita parama ir labdara – 1915,44 EUR

3.3. projekto finansavimas – 3066,30 EUR
4. 2015 m. asociacijos veiklos sąnaudų detalizavimas:
4.1. ryšių paslaugos – 64,44 EUR;
4.2. kitos išlaidos – 5288,54 EUR (renginių organizavimas, svečių apgyvendinimas,
suvenyrai, atributika, apgyvendinimo ir kelionės paslaugos konferencijų metu, projekto
veikla, narystės mokesčiai ir kt.);
4.3. darbo užmokesčio sąnaudos – 784,97 EUR;
5. 2015 m. gruodžio 31 d. skolų tiekėjams neturime.
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