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1. BENDROJI DALIS 
Asociacija Nacionalinė vartotojų konfederacija (kodas 126374789) yra juridinis pelno nesiekiantis 
ribotos civilinės atsakomybės asmuo, įregistruotas 2003-11-20. Asociacijos buveinė yra adresu 
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sausio 13-osios g. 4-2. 
Nacionalinė vartotojų konfederacija yra "skėtinė" vartotojų asociacija Lietuvoje, kurios nariai yra kitos 

nevyriausybinės organizacijos dirbančios vartotojų teisėtų interesų atstovavimo, teisių gynimo 
bei vartotojų švietimo srityse. 

Duomenys apie Nacionalinę vartotojų konfederaciją yra kaupiami ir saugomi duomenys Juridinių 
asmenų registre, kodas 304157094. 

2017 m. Nacionalinė vartotojų konfederacija dalyvavo viename projekte –NOBP1-69. 
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2017 m. – 2. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2016 m. – 2. 
Aociacijos ataskaitiniai metai yra kalendoriniai metai. 
2. APSKAITOS POLITIKA 
Asociacijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis šiais 
teisės aktais: 

1. Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574); 
2. 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).; 
3. Verslo apskaitos standartais; 
4. Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo"; 
5. Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų 
atlikimo taisyklių patvirtinimo". 
2.1 .Ilgalaikis nematerialusis turtas 
2.2. Ilgalaikio nematerialiojo turto įstaiga 2017 m. ir 2016 m. neturėjo.Ilgalaikis materialus 

turtas 
Ilgalaikio materialiojo turto įstaiga 2017 m. ir 2016 m. neturėjo. 
2.3. Atsargos 
Atsargas sudarė išankstiniai mokėjimai biudžetui ir tiekėjams. 
2.4. Valiutinių operacijų apskaita  

Valiutinių operacijų 2017 m. nebuvo. 
2.5 Pastabos  
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1. Valstybės biudžetas 
Projektas NOBP1-
69 

0,00 63294,00  62410,98    0,00 883,02 

4. Iš viso 0,00 63294,00  62410,98    0,00 883,02 

  


