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I. BENDROJI DALIS
1. Įregistravimo data
Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija ( toliau Asociacija) įregistruota 2000 m. lapkričio 21d.
2. Trumpas veiklos apibūdinimas

Asociacija įkurta siekiant teikti socialines, psichologines ir ugdymo paslaugas socialinės rizikos
šeimoms ir jų vaikams: t.y. dirbti su neprižiūrimais vaikais ir jų tėvais, teikti socialinę ir psichologinę
pagalbą sergantiems priklausomybių ligomis.
3. Dalyvavimas programose
2019 m. Asociacija vykdė šias programas:
„Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone“;
„Aktyvus socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimas į darbo rinką“;
„NVO organizacijų, veikiančių soc. atskirties mažinimo srityje, kompetencijų didinimas bei plėtotė,
siekiant teigiamų paslaugų kokybės 2020 m.“
„Gero valdymo principų diegimas viešajame sektoriuje“;
„Vaikų dienos centrų darbuotojų kompetencijų tobulinimas“.
4. Darbuotojų skaičius
2020 m. pagal darbo sutartis Asociacijoje dirbo 19 darbuotojų, savanoriškai padėjo 4 asmenys.

II. APSKAITOS POLITIKA
5. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė
Asociacija apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę
reglamentuojančius teisės aktus:
- LR Buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR Finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. Nr. 1K-443 d. įsakymo nauja redakcija „Dėl pelno
nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės
ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo.
6. Finansavimo apskaitos politika
Finansavimo būdai:
1. Tiksliniai įnašai;
2. Kitas būdas ( gauta parama nenurodžius jos tikslo).

Tiksliniai įnašai, kurie atitinka šiuos požymius: įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos
pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas ir yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus
gauti , registruojami apskaitoje kaip gautini. Jeigu tiksliniai įnašai neatitinka ankščiau nurodytų pripažinimo
kriterijų, apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai.

Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis.
Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tokia pačia tvarka,
kaip ir Tiksliniai įnašai. Jeigu davėjas nenurodo paramos panaudojimo tikslo, gauta parama naudojama savo
nuožiūra.
7. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai
Pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamos iš mokymo veiklos, paskaitų skaitymo pripažįstamos
suteikus šias paslaugas.
Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos
finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.
Delspinigiai už mokėjimo termino nesilaikymą apskaitoje pripažįstami tuo metu, kai jie sumokami.
8. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika
Įsigytas ilgalaikis materialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikiam materialiam turtui
priskiriamas turtas, kurio įsigijimo vertė yra didesnė kaip 500 eurų.
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)
nusidėvėjimo metodą. Ilgalaikio materialaus turto likvidacinė vertė yra vienas euras.
9. Pinigų ir pinigų ekvivalentų apibūdinimas.
Asociacijos pinigams priskiriamos piniginės lėšos esančios Asociacijos kasoje ir atsiskaitomose
sąskaitose eurais ir užsienio valiuta. Pinigų ekvivalentų Asociacija neturi.
.
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
10.Gautas ir panaudotas tikslinis finansavimas:
Iš valstybės biudžeto, savivaldybių ir ES struktūrinių fondų gautas finansavimas – 185 245 eurai. Per
2020 m. panaudotas finansavimas 169 417 eurai. Lėšos skirtos projektų; „Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų
rajone“, „Aktyvus socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimas į darbo rinką“, „NVO organizacijų, veikiančių
soc. atskirties mažinimo srityje, kompetencijų didinimas bei plėtotė, siekiant teigiamų paslaugų kokybės 2020 m.“,
„Gero valdymo principų diegimas viešajame sektoriuje“, „Vaikų dienos centrų darbuotojų kompetencijų
tobulinimas“ įgyvendinimui.
Per 2020 m. nebuvo gauta parama.
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