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Nacionalinė Buhalterių Asociacija
Aiškinamasis raštas už 2018 metus

Bendra informacija
1.1. Nacionalinė Buhalterių Asociacija (toliau tekste - Asociacija) buvo įsteigta 2009 kovo 25 dieną.
Nacionalinė Buhalterių Asociacija yra savanoriška, nesiekianti pelno visuomeninė organizacija,
vienijanti bendrai veiklai Lietuvos apskaitos specialistus bei su apskaita susijusius gyventojus.
Asociacija Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo simboliką, antspaudą su pavadinimu ir sąskaitas
Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, taip pat sąskaitas užsienio valstybėse teises aktų
nustatyta tvarka.
1.2. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
1.3. Asociacijos buveinė: J. Jasinskio g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.4. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės
nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.
1.5. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
1.6. Asociacijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.
Asociacija 2018 m. gruodžio 31 dienai turėjo 68 narius ( 2017 gruodžio 31 dienai turėjo 69
narius).
Asociacija 2018 m. vykdė tokius projektus:
1. Užklausimų VMI pateikimas:
2. Straipsnių aktualiomis temomis publikavimas specializuotoje spaudoje.
3. Seminarų Asociacijos nariams organizavimas
4. Asociacijos atstovas registruotas darbo grupėje dėl i.MAS sistemos tobulinimo.
5. Facebook grupės naudingos informacijos šioje grupėje skelbimas bei diskusijos
(įkurta 2017 gruodžio 12 d.).
6. Buvo vykdoma įmonės atranka NBA tinklalapio atnaujinimui
Planuojami projektai 2019 metais
1. Naudingos informacijos Asociacijos nariams teikimas – straipsnių, asmeninių konsultacijų ir
apžvalgų pagalba.
2. Nemokamų ir mokamų seminarų Asociacijos nariams rengimas.
3. Tinklalapio atnaujinimas. Projektas vykdomas
Pateiktos ataskaitos yra parengtos Eurais.
Ataskaitų parengimo pagrindas
Asociacija savo ataskaita sudarė vadovaudamasi 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”, kuriuo patvirtinta Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisykles. Šiuo įsakymu
nustatyta, kad finansinė atskaitomybė pagal Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės
juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisykles
rengiama pradedant 2005 metų ir vėlesnių finansinių metų atskaitomybe.
Ilgalaikis nematerialus turtas
Ilgalaikio nematerialaus turto Asociacija neturėjo.
Ilgalaikis materialus turtas
Ilgalaikio materialaus turto Asociacija neturėjo.

Pajamų pripažinimas
Pajamos yra pripažįstamos tuomet, kai yra tikėtina, kad Asociacija gaus ekonominę naudą ir kai
pajamas galima patikimai apskaičiuoti. Prieš pripažįstant paslaugų pajamas taip pat įvertinamas
atitikimas tokiems kriterijams:
- pajamos pripažįstamos, kai sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo
datos gali būti patikimai įvertintas.
Sąnaudų pripažinimas
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, kai uždirbamos su jomis
susijusios pajamos.
Prekybos mokėtinos sumos
Prekybos mokėtinos sumos yra apskaitomos nominalia verte.
Gautinos sumos
Gautinos sumos yra apskaitomos nominalia verte, atėmus atidėjimus abejotinoms gautinoms
sumoms.
Pastabos prie Asociacijos Balanso
1.Trumpalaikis turtas, atsargos, išankstiniai apmokėjimai.
2018.12.31 dienai Asociacija turėjo pirkėjo skolą 11,00 EUR ir pirkėjų permokų - bendra suma
3,00 EUR.
.
2. Pinigai
Asociacija turi sąskaitą UAB “Paysera LT“. 2015 metais Asociacija atidarė sąskaitą EVP
international („Paysera“ - elektroninės bankininkystės kompanija) tikslu sumažinti sąskaitos
aptarnavimo išlaidas. Sąskaita AB SEB banke nuo 2017.03.30 dienos yra uždaryta
Likutis 2018 gruodžio 31 d. – 9520,64 EUR (2017 12 31 dienai – 6705,201 EUR).
Grynų pinigų Asociacija neturi. Asociacija per 2018 metus sutarčių dėl trumpalaikių indėlių
nesudarė.
3. Asociacijos 2018 m. veiklos rezultatas
Asociacijos veiklos rezultatas - 3692,42 EUR nuostolis. Nuostolis padengtas iš 2017 – 2018 m.
asociacijos narių ir įmonių gauto 2650,67 EUR finansavimo, 989,50 EUR iš gauto 2 % paramos ir
52,25 EUR iš nario mokesčių. Išsamesnis paaiškinimas prie Veiklos rezultatų ataskaitos.
4. Asociacijos finansavimas
Asociacija 2018 metais buvo finansuojama: iš nario mokesčių, 2% paramos, įmonių ir fizinių
asmenų finansavimo. Visas gautas finansavimas 2018 ir 2017 m. pasiskirsto taip:
Finansavimas
2% parama
Asociacijos narių ir steigėjų suteikta
tikslinė parama
Pajamos iš seminarų
Stojamasis ir nario mokesčiai
Iš viso

2018 metai
989,50
1566,40

2017 metai
1173.56
1128,00

6463,00
2370,00
11388.9

1717,00
1460,00
5478.56

5. Asociacijos finansavimo panaudojimas (kompensuotos sąnaudos)
Asociacija 2017-2018 m. gautą finansavimą daugiausia panaudojo seminarų organizavimui
3298,42EUR (kurių savikaina sudarė 9122,13 EUR). Tax.lt narių susitikimui panaudota 359,00

