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I. BENDROJI DALIS 

Baltų kultūros ir mokslo paramos fondas (toliau – Fondas) Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre įregistruotas 2013 m. lapkričio 27 d., kodas – 303196436. 

Asociacijos steigėjai – VšĮ Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė, Kęstutis 

Aleksandravičius, UAB „Solaneksa“. 

Aukščiausias asociacijos valdymo organas – visuotinis dalininkų susirinkimas. Vadovu 

paskirtas – Sigitas Šamborskis. 

Fondo buhalterinę apskaitą tvarko Fondo vadovas.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Fonde dirbo 1 darbuotojas. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Baltų kultūros ir mokslo paramos fondo finansinė atskaitomybė parengta, vadovaujantis 

Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir 

finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto 

ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais 

teisės aktais. 

Fondo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Fondo apskaitoje visos piniginės operacijos atliekamos eurais.  

III. NEMATERIALUS TURTAS 

Nematerialiam turtui priskiriamas turtas, kuriuo Fondas disponuoja, kuris neturi 

materialios formos ir pagrįstai tikėtina, kad Fondas gaus ateityje ekonominės naudos.  

IV. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Fondas valdo ir kontroliuoja ilgiau 

nei vienerius metus ir pagrįstai tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais. Ilgalaikis 

materialus turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma. Nusidėvėjimui 

skaičiuoti naudojamas tiesiogiai proporcingas metodas, atsižvelgiant į minimalias turto nusidėvėjimo 

normas, patvirtintas LR teisės aktuose. 

V. TRUMPALAIKIS  TURTAS 

Gautinos sumos 

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos pirminio pripažinimo metu apskaitoje 

registruojamos įsigijimo savikaina, balanse parodomos įsigijimo savikaina atėmus abejotinas skolas.  

Atsargos 

Registruojant atsargas, jos įvertinamos įsigyjimo sąvikaina, o sudarant finansinę 

atskaitomybę – įsigyjimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, priklausomai kuri iš jų mažesnė. 

Atsargos  nurašomas anksčiausiai įsigytas atsargas, naudojant nuolat apskaitomą FIFO metodą. 

VI. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS IR TIKSLINIS FINANSAVIMAS 

Gautas tikslinis finansavimas, dotacijos ir subsidijos apskaitoje registruojama tik tada, 

kai faktiškai gaunama arba kai yra pagrįstas užtikrinimas ar sprendimas, kad bus gauta.   
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VII.  PAJAMOS IR SĄNAUDOS 

Pajamos Fonde pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje 

registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja 

verte atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. 

Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos 

finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas 

paslaugas. 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis laikomas ekonominės naudos 

sumažėjimas, susijęs su finansine ir investicine Fondo veikla. 

VIII. ĮSIPAREIGOJIMAI 

Įsipareigojimai pripažįstami Fondo apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai Fondas 

įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Įsipareigojimai įvertinami savikaina.  

Per vienerius metus mokėtinos sumos apima visus Fondo trumpalaikius įsipareigojimus 

tretiems asmenims, kurie bus įvykdyti ne vėliau kaip einančiais iš karto po atskaitinių metais. 

IX. POBALANSINIAI ĮVYKIAI 

Finansinė Fondo atskaitomybė koreguojama, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę 

įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims. 

X. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

Darbuotojų skaičius: 2018 metų pabaigoje – 1. 

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, Eur 

 2018-12-31 2017-12-31 

Atsargos 0 0 

Išankstiniai apmokėjimai:   

Tiekėjams 0 0 

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 0 0 

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys iš viso: 0 0 

Pinigai banko sąskaitose 2018 m. gruodžio 31 d.  – 617 Eur.  

Mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur 

 2018-12-31 2017-12-31 

Finansinės skolos iš fizinių asmenų 0 0 

Finansinės skolos iš kredito įstaigų 0 0 

Skolos tiekėjams 0 0 

Gauti išankstiniai mokėjimai 0 0 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0 0 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 0 0 

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso: 0 0 

2018 m. Fondas gavo 290 Eur iš gyventojų skirtos 2% GPM dalies, 1000 Eur gavo 

piniginėmis lėšomis pagal paramos sutartis.  

Veiklos sąnaudos per 2018 metus buvo 6517 Eur. 

2018 m. pabaigoje Fondui liko 115 Eur nepanaudotos paramos. 

 

 

 

Fondo vadovas Sigitas Šamborskis 


