VILNIAUS MEDŽIOTOJŲ DRAUGIJA
Kodas 193186991, Stiklių g. 6/8 Vilnius

2018 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m. balandžio 5 d.

I.

BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data
Vilniaus medžiotojų draugija (toliau - Asociacija) buvo įregistruota 1996 m. lapkričio 15 d.

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

3. Asociacijos veikla
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.

4. Asociacijos dalyvavimas programose
2018 m. Asociacija programose nedalyvavo.

5. Darbuotojų skaičius
2017 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Asociacijoje buvo 2 samdomi darbuotojai.

II.

APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė
Asociacija finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę
reglamentuojančius teisės aktus:

Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartus;
 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą,
 Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atskaitomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir
finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisykles (toliau -Taisyklės), patvirtintas 2004 m.
lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372.
2. Asociacijos finansavimo apskaitos politika
Asociacijos finansavimo šaltiniai apskaitoje registruojami atsižvelgiant į Taisyklių IX dalies
"Finansavimo apskaita" nuostatas, t. y. narių įnašai apskaitoje fiksuojami tik šiuos gavus (piniginiu
principu).
3. Nemokamai gauto turto apskaitos principai
Asociacijos nemokamai gautas turtas apskaitoje registruojamas atsižvelgiant į nuostatas,
išdėstytas Taisyklių 42 punkte.
4. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Asociacija pajamas ir sąnaudas apskaitoje pripažįsta pagal Taisyklių VII dalies "Pajamų ir
sąnaudų pripažinimas apskaitoje" nuostatas.

5. Apskaitos politikos keitimas
Apskaitos politikos keitimo 2018 m. nebuvo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1. Reikšmingos sumos
Asociacijoje reikšmingomis sumomis laikomos sumos, didesnės nei 0,5 proc. finansinėje
atskaitomybėje pateikiamų pardavimo pajamų.

2. Informacija apie finansavimą
FINANSAVIMAS

(Eur)

Dotacijų (subsidijų) Likutis
Gautos Gautinos Panaudotų Grąžintos Likutis
rūšis
laikotarpio dotacijų dotacijų dotacijų dotacijų laikotarpio
pradžioje (subsidijų) (subsidijų) (subsidijų) (subsidijų) pabaigoje
sumos
sumos
sumos
sumos
Nario mokesčiai
Iš viso

18456
18456

26179
26179

24809
24809

19826
19826

3. Paslaugomis ir savanorių darbu gauta parama
2018 m. tokia forma parama negauta.

4. Asociacijos prievolėms užtikrinti įkeisto turto balansinė vertė
2018 m. Asociacija neturėjo tokio turto.

5. Taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo
metodai ir naudingo tarnavimo laikas metais pagal turto grupes
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, o likvidacinė vertė 1 Eur.

6. Išnuomoto ir išsinuomoto turto likutinė vertė, nuomos trukmė ir
galimybė ją pratęsti.
2018 m. Asociacija neturėjo tokio turto.

7. Pagal panaudos sutartį perduoto ir gauto turto vertė, panaudos
laikotarpis ir galimybė jį pratęsti
- 2018 m. Asociacija tokio turto neturėjo.

8. Asociacijos Valdybos nariams išmokėtos sumos
2018 m. Valdybos nariams išmokų nebuvo išmokėta.

9. Sandoriai su Asociacijos nariais
2018 m. Asociacijos nariams išmokų nebuvo išmokėta.

Valdybos pirmininkas

Algis Petrauskas

Vyresn.buhalterė

Jūratė Bražiūnienė

