
MA-URI.LT ASOCIACIJA 

Įmonės kodas 304470438, A.Juozapavičiaus g. 9A-7, Vilnius 

 

2019 METŲ AIŠKINAMSAIS RAŠTAS 

2020 m. kovo mėn. 30 d. 

Vilnius 

 

        MA-URI.LT asociacija įregistruota Juridinių asmenų registre 2017-02-28. 

        Asociacijos pagrindiniai tikslai: tenkinti viešuosius interesus vykdant įvairių sveikatos ir 

visuomenės edukacinių projektų įgyvendinimo bei kitokią visuomenei naudingą veiklą.  

        Įstaiga turi teisę gauti paramą LR Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gavusi 

paramos gavėjo statusą. 

        Asociacija tvarkydama apskaitą vadovaujasi asociacijos įstatais, Lietuvos Respublikos 

Asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-443 “Dėl 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 taisyklių patvirtinimo” pakeitimo, Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymu, LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu bei Verslo apskaitos 

standartais (VAS), kurie apima standartus ir metodines rekomendacijas.  

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

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

įvertinamos tikrąja verte. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su tuo 

pačiu sandoriu pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Sąnaudos pripažįstamos tuomet, kai 

jos uždirba atitinkamas pajamas. 

        Sąnaudos asociacijoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų 

dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Sąnaudos įvertinamos tikrąja 

verte. 

        2019 m. asociacija nevykdė ūkinės komercinės veiklos. MA-URI.LT asociacija 2019 

metais gavo 2% nuo GPM paramą 326,67 Eur, bei surinko 585 Eur nario mokesių.  

        2019 m. iš viso sąnaudų patyrė 292,42 Eur, kuriuos padengė kaip paramos panaudojimas 

saviems tikslams 292,42 Eur. Taip pat iš paramos dalinai padengė ankstesniųjų metų nuostolius 

34,25 eur, kitą dalį 152,78 Eur ankstesnijų metų nuostolių sudengė iš gautų nario mokesčių. 

Nepanaudotų nario mokesių likutis 2019-12-31 d. buvo 1425,22 Eur. 
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