LIETUVOS KOMUNIKACIJOS ASOCIACIJA
FINANSINIŲ METŲ, PASIBAIGUSIŲ 2018 M. GRUODŽIO 31 D.,
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. APIE ĮMONĘ:
Adresas:
Įmonės rūšis:
Veiklos pobūdis:
Įmonės kodas:
Atsiskaitomoji sąskaita:
Bankas:
Samdytų darbuotojų skaičius:

Maironio g. 7, Vilnius
Asociacija
Profesinių narystės organizacijų veikla (94.12.00)
295706790
LT46 7044060001474155
AB SEB bankas
nėra.

2. APSKAITOS POLITIKA
2.1. Lietuvos komunikacijos asociacija (toliau tekste - Asociacija) buhalterinės apskaitos
organizavimas.
2.1.1. Asociacija, tvarkydama finansinę apskaitą ir atskaitomybę, vadovaujasi LR buhalterinės apskaitos
įstatymu LR Finansų ministro 2004 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, Verslo apskaitos standartais, kitais teisiniais aktais ir norminiais
dokumentais bei tvarkomis.
2.1.2. Apskaitos rezultatai pateikiami atskaitomybės formose ir ataskaitose, reglamentuojamuose
Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2004 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.
2.1.3. Finansinė atskaitomybė rengiama einamųjų metų gruodžio 31 d. duomenimis.
2.1.4. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
2.1.5. Už buhalterinės apskaitos organizavimą, atskaitomybės pateikimą laiku, apskaitos dokumentų
išsaugojimą atsako Asociacijos vadovas. Vyriausiojo buhalterio atsakomybės ribos organizuojant
apskaitos tvarkymą bei teikiant finansinę atskaitomybę nurodytos jų pareiginiuose nuostatuose arba
buhalterinių paslaugų teikimų sutartyje, kai vyr. buhalterės pareigas atlieka juridinis asmuo.
2.1.6. Už apskaitos dokumentų išrašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų teisingumą ir
ūkinės operacijos teisėtumą atsako asmenys, surašiusieji ir pasirašiusieji apskaitos dokumentus.

2.1.7. Asociacijos apskaitos politika galioja nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios.
2.2. Apskaitos informacijos formavimas (metodiniai principai).
2.2.1. Ilgalaikis turtas. Asociacijos veikloje ilgiau nei vienerius metus naudojamas ir ekonominę naudą
teikiantis turtas į įmonės sąnaudas įskaitomas jį nudėvint ar amortizuojant. Finansinėje atskaitomybėje
pateikiamas sugrupuotas į ilgalaikio materialaus turto ir po vienerių metų gautinų sumų klases.
2.2.2. Ilgalaikis materialusis turtas (IMT). Tai Asociacijos nuosavybės teise priklausantis, kuris daugelį
kartų dalyvauja aptarnavimo procese, teikdamas Asociacijai ekonominę naudą, ir išsaugodamas savo
natūrinę formą nusidėvi naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo)
vertė yra ne mažesnė nei 289,62 EUR.
2.2.3. Ilgalaikis materialus turtas finansinėje apskaitoje įvertintas faktine to turto įsigijimo verte.
2.2.4. Finansinėje ir mokestinėje apskaitoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
apskaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma.
2.2.5. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pradžia laikoma bendrovės vadovo patvirtinta turto
perdavimo naudoti akto data.
2.2.6. Asociacijos taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo
skaičiavimo metodas.
2.2.7. Po vienerių metų gautinos sumos. Kitų gautinų sumų dalyje, atspindimos suteiktos paskolos bei
trečiųjų asmenų įsiskolinimai įstaigai.
2.2.8. Trumpalaikis turtas - per vieną ataskaitinį laikotarpį (vienerius finansinius metus) pajamoms
uždirbti sunaudojamas turtas. Trumpalaikiam turtui priskiriama: mažavertis inventorius, eksploatacinės
medžiagos, reklaminė medžiaga, kuras.
2.2.9. Trumpalaikis turtas užpajamuojamas to turto faktine savikaina, kurią sudaro sąskaitoje faktūroje
nurodyta atsargų pirkimo kaina (be nuolaidų ir diskontų), atsargos įkainojamos FIFO metodu, tai reiškia
pirmiausia sunaudojamos tos atsargos, kurios buvo anksčiau įsigytos, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
likusių atsargų savikainai priskiriamos paskutinių pirkimų kainos.
2.2.10. Piniginis turtas. Asociacijos pinigai bankų sąskaitose ir kasose. Vykstantiems į užsienio
komandiruotes asmenims, komandiruotės išlaidos apmokamos, remiantis dokumentais. Įvertinamos pagal
išvykimo į komandiruotę dieną galiojusį euro ir šalies, į kurią vykstama, užsienio valiutos kursą,
nesvarbu, ar mokamas avansas, ar ne.
2.2.11. Trumpalaikių skolų Asociacijos apskaita. Tai ne vėliau kaip per einantį po ataskaitinių finansinių
metų ataskaitinį laikotarpį gautinos iš pirkėjų (paslaugos gavėjų) sumos.

2.2.12. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis. Tai Asociacijos darbuotojams iš įmonės kasos ar
sąskaitų banke įvairioms išlaidoms (komandiruotėms, paslaugoms, pirkimams) apmokėti skirti pinigai.
2.2.13. Pajamos. Asociacijos pajamas sudaro - pajamos iš tiekėjų.
2.2.14. Gautas finansavimas - pagal LR Paramos ir labdaros įstatymą gauta parama iš fizinių ar
juridinių asmenų.
2.2.15. Sąnaudos - tai įprastinės veikloje naudojamo Asociacijos turto arba nuomojamo turto (pinigų,
atsargų, nekilnojamojo turto, įrangos, įrengimų) sumažėjimas ar sunaudojimas bei įsipareigojimų
kitoms įmonėms ar asmenims padidėjimas, siekiant uždirbti pajamų per ataskaitinį laikotarpį.
Sąnaudos, susijusios su pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį laikotarpį, pripažįstamos ir
įregistruojamos apskaitoje bei pateikiamos finansinėje atskaitomybėje nepriklausomai nuo pinigų
išleidimo laiko.
2.2.16. Per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudos sudaro:
• Suteiktų paslaugų savikaina - seminarų, konferencijų rengimo išlaidos ir pan.;
• Asociacijos veiklos ir administravimo sąnaudos;
• Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.
• Reprezentacinės ir reklamos sąnaudos apskaitomos veiklos sąnaudų sąskaitose.
2.2.17. Asociacijos įsiskolinimai valdžios institucijoms, socialinio draudimo įstaigoms bei
darbuotojams atvaizduojami įsipareigojimų straipsnių grupėje. Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis
draudimas.
2.3. Apskaitos informacijos formavimas (techniniai principai)
2.3.1. Priemonių, naudojamų tvarkant apskaitą, visuma:
Sąskaitų planas bendras visos Asociacijos mastu, parengtas remiantis pavyzdiniu sąskaitų planu ir
tvirtinamas Asociacijos vadovo. Sąskaitų planas sudarytas vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr.
lk-372 Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir
finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo.
Direktorė

Lina Jakučionienė

Lietuvos komunikacijos asociacija
(ūkio subjekto pavadinimas)

295706790, Maironio g.7, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS
PAGAL 2018 M . Gruodžio 31 D. DUOM ENI S
2019-04-17 Nr.2019-01
(data)

TURTAS

A.

I LGALAI KI S TURTAS

I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.

NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas
FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

B.

1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
IV.

TRUM PALAI KI S TURTAS

TURTAS, IŠ VISO

Pastabų
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

-

-

(EUR)
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

-

-

-

-

-

-

5531

6252

49

-

49
-

5482

5531

-

6252

6252

NUOSAVAS KAPI TALAS I R Į SI PAREI GOJI M AI

C.

KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI
VEIKLOS REZULTATAS
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
Ankstesnių metų veiklos rezultatas

1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Dotacija
Tiksliniai įnašai
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
Kiti tiksliniai įnašai
Nario mokesčiai
Kitas finansavimas

I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

D.

E.

Ataskaitinis
laikotarpis

-

NUOSAVAS KAPI TALAS

I.
II.
III.
IV.
1.
2.

Pastabų
Nr.

FI NANSAVI M AS

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

-

-

-

5296

6149
-

M OKĖTI NOS SUM OS I R Į SI PAREI GOJI M AI

5296
4731
565

6149

-

-

235

103

235

103

235
103

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

5531

6252

__________________________

_____________

_____________________________

__________________________

_____________

_____________________________

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens

pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos komunikacijos asociacija
Įmonės kodas 295706790
Maironio g. 7 , Vilnius
Direktorius

Visuotiniam narių susirinkimui
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019-04-17
Vilnius
Lietuvos komunikacijos asociacija, įmonės kodas 295706790 (toliau tekste - Asociacija),
registruota Vilniaus miesto Juridinių asmenų registre 2000-08-24.
Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir savo Įstatais.
Asociacijos buhalterinė apskaita vedama vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, LR
Finansinės atskaitomybės įstatymu, LR Vyriausybės nutarimu dėl pelno nesiekiančių įmonių
buhalterinės apskaitos tvarkos (2004-11-22, Nr. 1K-372) ir kitais teisės aktais.
Asociacijos narių skaičius 2018-12-31 dienai buvo 275.
Direktorė – Lina Jakučionienė.
Vyr. buhalteris - UAB „Loresa", atstovaujama direktorės Loretos Abramaitienės.
Per 2018 metus Asociacija surinko 9553,50 EUR nario mokesčių, gavo paramą iš
Valstybinės mokesčių inspekcijos - 353,74 EUR, gavo 2192 EUR ekonominės veiklos pajamų (už
seminarų rengimą, mokymus, kt. renginių organizavimą).
2018 metais Asociacija visuomeninei veiklai vykdyti panaudojo 2192 eur pajamų, gautų iš
ekonominės veiklos, 7270,75 eur pajamų, gautų iš nario mokesčio 2018 metais, 137,16 eur
pajamų, likusių iš 2016 metų. 81,36 eur patirtų bankinių mokesčių sąnaudų padengė iš Vmi gautos
paramos dalimi. 1650 eur 2017 metais gautos paramos iš juridinių asmenų likutis, 701 eur 2017
metais gautos paramos iš fizinių asmenų likutis, 860 eur interneto svetainės kūrimo išlaidų
dengimas, 59,25 eur paraiškų vertinimo išlaidų dengimas.

Ataskaitinių metų pabaigoje Asociacijos pinigų likutis banko sąskaitoje yra 5482,38 EUR.

Direktorė

Lina Jakučionienė

Lietuvos komunikacijos asociacija
(ūkio subjekto pavadinimas)

295706790, Maironio g.7, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEI KLOS REZULTATŲ ATASKAI TA
PAGAL 2018 M. Gruodžio 31 D. DUOMENIS
2019 04 17/ Nr.2019-01
(data)

Eil.
Nr.
I.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
III.
IV.
V.

Pastabų
Nr.

Straipsniai
PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kompensuojamos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Ataskaitinis
laikotarpis
12099
2192

(EUR)
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
33147
-

9907
12951

33147
36108

12951
2192

36108
36108

(852)

(2961)

(852)

(2961)

_____________________________

______________

__________________

___________________________

_____________

________________________

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens

pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

