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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
      Vilniaus medžiotojų draugija, įmonės kodas 193186991, įregistruota 1996 m. lapkričio mėn. 15d.  

(buvęs kodas 9318699). Registravimo pažymėjimą išdavė  Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus 

filialas 2005 m balandžio 19d., pažymėjimo nr. 067184. 

     Vilniaus medžiotojų draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris įsteigtas 

taisyklingos medžioklės principų pagrindu vienyti medžiotojus ir jų veiklai pritariančius asmenis.  

     Pagrindinės Vilniaus medžiotojų draugijos veiklos sritys yra derinti ir telkti narių veiklą, atstovauti ir 

ginti jų interesus, rūpimus dalykus bei poreikius, tenkinti viešuosius natūralios gamtinės aplinkos ir 

biologinės įvairovės saugojimo interesus; draugijos veikla skirta gamtos išteklių atkūrimui ir gausinimui, 

įprastų laukinės gyvūnijos buveinių  apsaugai, draugijos narių ir Lietuvos visuomenės vienijimui, siekiant 

užkirsti kelią natūralios gamtos niokojimui ir skurdinimui. Vilniaus medžiotojų draugija gali užsiimti ir 

visa kita veikla, neprieštaraujančia LR įstatymams. 

    Vilniaus medžiotojų draugija yra UAB “Daukšiai“ kontroliuojantis asmuo, įmonės kodas 186133052, 

adresas: Daukšių k., Vilniaus raj. savivaldybė.. Tiesiogiai valdoma turtinių teisių dalis sudaro 100 

procentų. UAB „Daukšiai“ įstatinis kapitalas 2896 Eur. Jį sudaro 100 paprastųjų vardinių akcijų, 

kiekvienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur. Visos bendrovės akcijos nematerialios. 

        2017-12-31 Vilniaus medžiotojų draugijoje dirbo du etatiniai darbuotojai.  

        Vilniaus medžiotojų draugijos finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR buhalterinę 

apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais bei vadovaujantis buhalteriniais apskaitos principais. 

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Ilgalaikis materialinis turtas finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina atėmus 

nusidėvėjimą. Ilgalaikiam materialiam turtui nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. 

Vilniaus medžiotojų draugijos apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.  

            Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir 

rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo principą. 

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovu susiję tik su darbo santykiais. 

2017 m jokia ūkinė komercinė veikla nebuvo vykdoma.  

Surinkta nario mokesčio 26510 Eur. Gauta finansinė parama šaudyklos renovacijai 1900 Eur., 

statybinėmis medžiagomis už 11503 Eur. 



Išlaidos sudaro 33565 Eur , iš jų: 

Darbo užmokesčiui 18950 Eur 

Šaudyklos renovacija 5324 Eur. 

Automobilio nuoma ir aptarnavimas 3996 Eur 

Ryšio paslaugos 956 Eur 

Patalpų nuoma, apsauga 976 Eur 

Ginklų saugojimas   180 Eur 

Komunalinės išlaidos  1570 Eur 

Vienkartiniai mokesčiai 1121 Eur 

Banko paslaugos 102 Eur  

Ūkinės išlaidos  390 Eur 
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