LIETUVOS JAUNŲJŲ ADVOKATŲ ASOCIACIJA

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2022 m gegužės mėn. 31 d.
1. Duomenys apie asociaciją
Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, įsteigta 1994 m. kovo 17 d.
Asociacijos teisinė forma – asociacija.
Acosiacijos pagrindiniai tikslai yra skatinti teisinį išsilavinimą ypač ilgalaikes Asociacijos
narių studijas, padėti ugdyti Asociacijos narių praktinius įgūdžius, atstovauti narių interesams.
Asociacijos darbuotojų nėra.
Asociacijos organai yra:
-

Susirinkimas
Valdyba
Prezidentas

2. Finansiniai metai
Asociacijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d.

3. Apskaitos politika
Finansinė metinė Asociacijos atskaitomybė parengta taikant bendruosius apskaitos principus,
nustatytus LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ir vadovaujantis pelno nesiekiančių ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo
taisyklėmis, patvirtintomis LR finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d., įsakymu Nr. 1K-372.
Finansinėje atskaitomybėje visos sumos yra peteiktos

Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta,

eurais.
Finansiniai Asociacijos metai sutampa su kalendoriniais metais.

4. Ilgalaikis turtas
Asociacija ilgalaikio turto neturi.

5. Trumpalaikis turtas
Trumpalaikį turtą sudaro gautinos sumos, pinigai banke, ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ilgalaikės ir
trumpalaikės gautinos sumos Bendrovės balanse parodomos tikrąją verte.
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Straipsnio pavadinimas

Finansiniai metai (Eur)

Ateinančių laikotarpių sąnaudos

19

Sumokėti avansai tiekėjams

-

Kitų gautinų skolų vertė

5754

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

12585

IŠ VISO:

18358

6. Įsipareigojimai
Įsipareigojimai pripažįstami Asociacijos apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai Asociacija įgyja
prievoles, kurios turės būti įvykdytos.

Straipsnio pavadinimas

Finansiniai metai (Eur)

Kitos mokėtinos sumos

682

IŠ VISO:

682

7. Pajamos
Pajamos Asociacijoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos
tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Likutis 2020.12.31

11 409

Pajamų rūšis

Vertė (Eur)

Suteiktų paslaugų pajamos

-

Narių mokesčių pajamos

9210

Gauta parama

3708

Renginys „Proto mūšis“

150

Tiksliniai įnašai LJJA Akademija

4550

Viso pajamų per finansinius metus

17 618
11351

Panaudota
Likutis 2021.12.31

17 676

Asociacijos pajamos nėra pelno mokesčio objektas.

Prezidentas

Dr.

Edvinas

Meškys
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