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I. BENDROJI DALIS 

1. Įregistravimo data 

Nepelno siekianti organizacija Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ 

(toliau  - Klubas) buvo įregistruota 1995 m. spalio 11 d. 

2. Finansiniai metai 

Klubo finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

3. Informacija apie Klubo filialus ir atstovybes 

Klubas neturi filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių. 

4. Klubo veikla 

Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ vienija Vilniuje ir už jo ribų 

gyvenančias šeimas, kuriose auga cukriniu diabetu sergantys vaikai ir jaunuoliai. Pagrindinis 

Klubo veiklos tikslas – planingas sergančių diabetu vaikų ir jaunuolių diabeto priežiūros 

gerinimas. Klubas organizuoja mokomuosius, sportinius, kultūrinius, laisvalaikio renginius, 

diabeto kontrolės mokymo stovyklas, teikia metodinę, psichologinę ir socialinę pagalbą 

sergantiesiems bei jų šeimos nariams. 

5. Klubo pajamos ir sąnaudos 

Klubas per ataskaitinį laikotarpį pelno negavo, visa veikla buvo finansuojama privačių 

juridinių ir fizinių asmenų parama, detali informacija pateikiama Veiklos ataskaitoje, kuri yra 

neatsiejama finansinių ataskaitų dalis. Klubo sąnaudų detali informacija pateikiama Veiklos 

ataskaitoje, kuri yra neatsiejama finansinių ataskaitų dalis. 

6. Darbuotojų skaičius 

Klubas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis neturi, darbo užmokestis 

nemokamas. 



 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė 

Klubas apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę 

atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus: 

- Verslo apskaitos standartus; 

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą; 

- LR Finansų ministro 2004-11-22 įsakymą Nr.1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių 

ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo”. 

2. Klubo apskaitos politikos 

Klubo apskaitoje visas turtas įkainojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikiu turtu įsigytas 

turtas laikomas, kai įsigijimo vertė yra didesnė kaip 1000Eur ir naudingo tarnavimo 

laikotarpis ilgiau kaip vieneri metai. Likvidacinė vertė – 1 Eur. Ilgalaikiam materialiajam ir 

nematerialiajam turtui nudėvėti taikomas tiesiogiai proporcingas metodas. 

Pajamos ir sąnaudos įmonės apskaitoje pripažįstamos taikant kaupimo principą. 

3. Apskaitos politikų keitimas 

Apskaitos politikai priskirtinų apskaitos būdų ir metodų keitimas registruojamas 

retrospektyviniu būdu – apskaitos politikos pakitimas parodomas taip, tarsi naujoji apskaitos 

politika būtų taikyta ūkinėms operacijoms ir įvykiams nuo jų atsiradimo. Ataskaitiniu 

laikotarpiu tokių pakeitimų nebuvo. 
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