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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Juridinio asmens įregistravimo data: labdaros ir paramos fondas „Alfa – 1“ įregistruotas 2005 

m. gruodžio 06 d. 

1.2. Juridinio asmens kodas: 300514645. 

1.3. Juridinio asmens veiklos laikotarpis: neribotas. 

1.4. Buveinės adresas: Žiogų tak. 45, Kaunas. 

1.5. Fondas turi paramos gavėjo statusą: Taip. 

1.6. Juridinio asmens finansiniai metai: trunka 12 mėnesių – prasideda sausio mėn. 01 d. ir baigiasi 

gruodžio mėn. 31 d. 

1.7. Juridinio asmens apibūdinimas: veikia pagal LR įstatymuose įvardintas labdaros ir paramos 

fondo apibrėžimus, yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, turintis ūkinį, organizacinį ir teisinį 

savarankiškumą, sąskaitas banke, antspaudą. 

1.8. Ataskaitinių finansinių metų vidutinis darbuotojų skaičius: 2019 m. labdaros ir paramos fonde 

vidutiniškai dirbo 5 darbuotojai ir 5 savanoriai 

 

2. APSKAITOS POLITIKA 

 

2.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 

Labdaros ir paramos fondas „Alfa – 1“ ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Buhalterinės apskaitos įstatymu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu 

Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos 

sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ 2018 m. gruodžio mėn. 18 d. pakeitimu Nr. 1K-443 bei 

kitais teisės aktais. Finansines operacijas juridinis asmuo vykdo eurais. 



 

2.2. Svarbiausių apskaitos principų apibūdinimai 

 

2.2.1. Gautinos sumos 

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos balanse parodomos tikrąja verte – iš įsigijimo vertės 

atėmus vertės sumažėjimą abejotinoms skoloms. Per ataskaitinius finansinius metus abejotinų skolų nėra. 

2.2.2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigai – pinigai bankų sąskaitose. 

2.2.3. Finansavimas 

Finansavimą sudaro: 

• Tikslinis finansavimas 

• Kitas finansavimas 

2.2.4. Pajamos 

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu – t. y. apskaitoje registruojamos tada, 

kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimo momentą. Pajamas sudaro gautos finansavimo lėšos, 

kurios dengiamos viešai socialinei veiklai patirtos sąnaudos. Pajamos įvertintos tikrąja verte. 

Labdaros ir paramos fondo „Alfa – 1“ apskaitoje mokesčiai apskaičiuojami, deklaruojami, 

mokestinė atskaitomybė sudaroma nepažeidžiant mokesčius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių 

teisės aktų reikalavimų. Fondas apskaičiuoja ir deklaruoja šiuos mokesčius: 

• Gyventojų pajamų mokestis apskaičiuojamas ir deklaruojamas vadovaujantis galiojančiu LR 

gyventojų pajamų mokesčio įstatymu. 

• Valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir deklaruojamos vadovaujantis 

galiojančiu LR valstybinio socialinio draudimo įstatymu. 

 

3. ALFA – 1 VEIKLA 

 

3.1. Trumpas esamos veiklos apibūdinimas 

3.1.1. Veiklos tikslas: Teikti socialinę, dvasinę, humanitarinę pagalbą socialinių įgūdžių 

stokojančioms šeimoms, jų vaikams, taip pat asmenims, esantiems laisvės atėmimo vietose 

bei grįžusiems iš jų į visuomenę, šeimoms, turinčioms neįgalų narį, kitiems sunkumus 



išgyvenantiems žmonėms. Tikslų siekiama tiek organizuojantis gyvus susitikimus, tiek per 

nuotolinius susitikimus. 

3.1.2. Vykdomos veiklos: 

3.1.2.1. Vaikų dienos centrai (pagalba ruošiant pamokas, prasmingas užimtumas ir 

kita). 

3.1.2.2. Socialinių įgūdžių stokojančių šeimų globa (trūkstamų socialinių įgūdžių 

formavimas, esamų stiprinimas, pagalba kreipiantis į valstybines institucijas, ieškant / 

keičiant darbą / gyvenąmąją vietą ir kita). 

3.1.2.3. Darbas laisvės atėmimo vietose (psichologinė – dvasinė pagalba, trūkstamų 

socialinių įgūdžių formavinas, bazinių dvasinių vertybių ugdymas, ruošimas darbo 

rinkai, prasmingo užimtumo veiklų organizavimas ir kita aktuali pagalba). 

3.1.2.4. Kita pagalba sunkumų patiriantiems žmonėms. 

3.2. Trumpai pristatomos ateities perspektyvos 

2020 metais aprašyta teikta pagalba tęsiama ir 2021 metais. Ji taip pat bus tęsiama ir 2022 metais. 

Be visų minėtų veiklų, planuojame stiprinti savo labdaros ir paramos fondą stiprinant: 

• Vidinę veiklos struktūrą – iš naujo apibrėžti atsakomybių sritis, aiškiau paskirstyti darbus 

darbuotojams pagal kompetencijas. 

• Savo veiklų viešinimą, siekiant efektyviau pritraukti paramą labdaros ir paramos fondo 

veikloms. 

• Rėmėjų paiešką ir darbo nuoseklumą su jais. 

• Esamas partnerystes ir siekiant užmegzti naujų. 

• Darbą su savanoriais. 

• Atnaujinant internetinę svetainę pagal šiuolaikinius reikalavimus. 

• Darbuotojų komandą, priimant daugiau darbuotojų. 

• Atnaujinant kasdienes veiklas pagal naujausias rekomendacijas. 

• Darbuotojų įpročius nuolat kelti kvalifikaciją ir įgytas žinias panaudojant kasdieniame 

darbe. 
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