BENDRIEJI ATSISKAITYMO PRINCIPAI
NE PELNO SIEKIANČIOMS ORGANIZACIJOMS

Asociacijos, viešosios įstaigos, paramos ir labdaros fondai
kasmet turi parengti, patvirtinti ir paskelbti
ATASKAITAS

Veiklos
ataskaita

Finansinės
būklės
ataskaita

Veiklos
rezultatų
ataskaita

Finansinių ataskaitų
aiškinamasis
raštas

Metinė ataskaita
Metinių finansinių ataskaitų rinkinys
Ataskaitos turi būti pateiktos Juridinių asmenų registrui per
30 dienų nuo jų patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki 05-31

Nepateikus laiku, gali būti panaikintas paramos gavėjo statusas

Veiklos
ataskaitoje
aprašomi

Laisva forma

Ataskaitinių metų
- veiklos tikslai
- uždaviniai
- atlikti darbai

Ateinančių metų
- veiklos tikslai
- uždaviniai
- planuojami darbai

Finansinės
būklės
ataskaitoje
nurodoma

Standartizuota
forma

Ataskaitinių metų
- ilgalaikis turtas
- trumpalaikis turtas
- nuosavas kapitalas
- finansavimo sumos
- mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Praėjusių ataskaitinių metų
- ilgalaikis turtas
- trumpalaikis turtas
- nuosavas kapitalas
- finansavimo sumos
- mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Veiklos rezultatų Standartizuota
ataskaitoje
forma
nurodoma

Per ataskaitinius metus
- iš veiklos uždirbtos pajamos
- pripažintos finansavimo pajamos
- turėtos sąnaudos

Per praėjusius ataskaitinius metus
- iš veiklos uždirbtos pajamos
- pripažintos finansavimo pajamos
- turėtos sąnaudos

Finansinių
ataskaitų
aiškinamajame
rašte nurodoma

Laisva forma,
dalis informacijos
gali būti
pateikiama
strandartizuotos
formos lentelėse

Bendroji dalis
- pateikiama informacija (12 punktų)
apie organizaciją

Informacija apie apskaitos politiką,
taikytą sudarant finansines ataskaitas
- nurodomi teisės aktai, kuriais
vadovaujantis parengtos finansinės
ataskaitos

Aiškinamojo rašto pastabos
- detalizuojamos ir paaiškinamos sumos
- jei buvo gauta ar suteikta parama,
standartizuota forma pateikiama informacija
apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą,  
paramos panaudojimą, nurodant kiekvieną
paramą suteikusį ar gavusių juridinį (fizinį)
asmenį
- pateikiama kita reikšminga informacija

Organizacijų,
vykdančių
supaprastintą
buhalterinę
apskaitą,
Metinėse
ataskaitose
nurodoma

Standartizuota
forma

Veiklos informacija
Ataskaitinių ir ateinančių metų:
- veiklos tikslai
- uždaviniai
- atlikti darbai
Ataskaitinių metų pabaigoje ir prieš
tai ėjusių finansinių metų pabaigoje
buvusių dalininkų skaičius
Kita informacija, kurią nusprendžia
pateikti organizacijos valdymo organas
arba visuotinis dalyvių susirinkimas

Finansinė informacija
Ataskaitinių ir praėjusių ataskaitinių metų:
- turtas
- nuosavas kapitalas
- finansavimo sumos
- įsipareigojimai
- pajamos
- sąnaudos
- veiklos rezultatas prieš apmokestinimą
- pelno mokestis
- grynasis veiklos rezultatas

Informacija apie paramą
Jei buvo gauta ar suteikta parama, pateikiama
informacija apie gautą ar suteiktą finansinę ir
nefinansinę paramą,  paramos panaudojimą,
nurodant kiekvieną paramą suteikusį ar gavusį
juridinį (fizinį) asmenį

Ataskaitinių metų pabaigoje ir prieš tai ėjusių
finansinių metų pabaigoje buvusių dalininkų
skaičius
Viešosios įstaigos pateikia ir informaciją apie
dalininkų įnašo vertes

Detalios rekomendacijos pateiktos: https://pola.lt/apie-pola/#pola-dokumentai

