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.
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
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Negrąžinamas (neatskaitomas)
pridėtinės vertės mokestis iš karto pripažįstamas veiklos sąnaudomis. Nematerialiojo turto įsigijimo
savikaina amortizuojama ir pripažįstama sąnaudomis tolygiai per visą turto naudingo tarnavimo laiką.
Nematerialiojo turto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po jo įsigijimo ir
nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo arba perleidimo ir tuo atveju, kai visa
nematerialiojo turto vertė perkeliama į sąnaudas. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant
tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą
2.2.
Ilgalaikis materialus turtas
Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuris teikia įstaigai ekonominės naudos ilgiau
nei vienerius metus ir kurio įsigijimo(pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė nei 300,00 Eur. Ilgalaikis
materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Negrąžinamas
(neatskaitomas) pridėtinės vertės mokestis iš karto pripažįstamas veiklos sąnaudomis. Ilgalaikio
materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po turto perdavimo
naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo arba perleidimo ir tuo atveju, kai
visa ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė perkeliama į pagamintos produkcijos (darbų, paslaugų)
savikainą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)
nusidėvėjimo skaičiavimo metodą;
2.3.
Valiutinių operacijų apskaita
Valiutinės operacijos registruojamos apskaitoje eurais pagal valiutos santykį. Valiutos santykis – apskaitoje
taikomas euro ir užsienio valiutos santykis, nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir 4 dalies 2 punkto nuostatomis.
2.4 Pastabos
2.5.1 Per 2021 m. gauta parama 70,53 Eur, kuri nepanaudota.
2.5.2 Per 2021 m. asociacija labdaros ir paramos neteikė.

