ŪDEKŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
268294610, Pušyno g.23, Ūdekų k., Pakruojo r.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2018 m. finansinės atskaitomybės
I.

BENDROJI DALIS

1. Ūdekų kaimo bendruomenė įregistruota 2003 m. kovo mėn. 12 d.
2. Ūdekų kaimo bendruomenės teisinė forma – visuomeninė organizacija (asociacija nuo 200402-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str. 2 dalį).
3. Ūdekų kaimo bendruomenės veiklos laikotarpis neribotas.
4. Ūdekų kaimo bendruomenė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.
5. Pagrindinė Ūdekų kaimo bendruomenės veikla yra: bendruomenės telkimas, vienijimas ir
ugdymas.
Bendruomenės tikslas yra tenkinti viešą interesą, ugdyti kaimo gyventojų bendruomeniškumą:
organizuoti kultūros, sporto ir sveikatingumo renginius, šventes, rengti projektus finansinei ir
kitokiai paramai gauti, grąžinti gyvenamąją aplinką, puoselėti krašto tradicijas.
6. Ūdekų kaimo bendruomenės 2018 metais dirbo visuomeniniais pagrindais. Ūdekų kaimo
bendruomenė dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų neturi. Bendruomenės pirmininkas ir
finansininkas dirba neatlygintinai.
II.

APSKAITOS POLITIKA

1. Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Pelno nesiekiančių ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo
ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis
patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 11 22 įsakymu Nr. 1K-372.
2. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis: Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574,
LRV nutarimu “Dėl kasos darbo organizavimo”, LRV nutarimu “Dėl inventorizavimo taisyklių
patvirtinimo”, kitais, susijusiais su visuomenine veikla, teisės aktais ir bendrais apskaitos principais.
3. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
4. Asociacijos apskaitoje visos piniginės operacijos atliekamos eurais.
III.
Eil.
Nr.
1

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio turto pavadinimas

Įsigijimo
savikaina Eur

Nusidėvėjimas per
2018 m. Eur

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir
įrenginiai

4364

1386

Iš viso

4364

1386

Kopija tikra, turi prima facie galią

Likutinė
vertė Eur
2018 12 31
5392

5392

IV.

ATSARGOS

Asociacijos nupirktos prekės nenaudojamos pajamoms uždirbti ir nėra skirtos perparduoti .
V.

FINANSAVIMO APSKAITA

Bendruomenė 2018 metais gavo finansavimą iš Pakruojo rajono savivaldybės , projektui ,,Mus
vienija sportas- 2“ pagal paramos sutartį (Bendruomenių rėmimo programa). Viso gauta 300 eurų.
Šios lėšos panaudotos: 1.Vejų žolių mišinys Ornamental -67,50 kg, 300 Eur.
Parama iš Pakruojo rajono savivaldybės, projektui ,,Tvarkomės ir gražėjam“ pagal 2018-09-11
paramos sutartį Nr.13, 217-2019 m. priem. ,,Remti bendruomeninę veiklą‘‘ Viso 500 eurų.
Šios lėšos panaudotos: 1.Krūmapjovė 525 RX-trimeris– 395 Eur.
2.Magnetola Philips su CD -105 Eur.
Pakruojo r. savivaldybės prisidėjimas 2014-2020m. vietos plėtros strategijos projektui vykdyti
3568,98 Eur.
Ūdekų kaimo bendruomenės nuosavos lėšos – 297,97 Eur.
Šios lėšos panaudotos: 1.Treniruokliai - 2500,00 Eur.
2. Dalinis apmokėjimas AB Pakruojo arkai“ už atliktus Ūdekų kaimo
krepšinio ir tinklinio aikštelių įrengimo darbus – 1336,95 Eur.
3. Plakatas – 30,00 Eur.
Bendruomenės finansininkė
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