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I. BENDROJI DALIS
Žemaitijos skautų organizacijai suteiktas kodas 193025116, adresas Mažeikių r. Užežerės
km. Vingio g. 14.
Žemaitijos skautų organizacija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą,
atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas banke.
Organizacija yra ne PVM mokėtoja.
Pagrindiniai organizacijos tikslai :
1. Organizuoti vaikų užimtumą, laisvalaikio praleidimą.
2. Organizuoti vasaros stovyklas vaikams.
Pagrindinės veiklos kryptys yra vaikų užimtumas laisvalaikiu organizuojant užsiėmimus,
paskaitas, stovyklas.
Organizacijai visuomeniniais pagrindais vadovauja vyr. skautininkas. Etatinių darbuotojų
organizacijoje nedirba.
Organizacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
II. APSKAITOS POLITIKA

Žemaitijos skautų organizacijos finansinė atskaitomybė už 2019 metus parengta
vadovaujantis LR finansų ministro įsakymu "Dėl Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai
gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo.“
Buhalterinė apskaita tvarkoma
vadovaujantis šiuo įsakymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pelno nesiekiančių ribotos
civilinės atsakomybės subjektų buhalterinę apskaitą bei finansinių ataskaitų parengimą.
Apskaitos politika yra parengta ir patvirtinta Žemaitijos skautų organizacijos vyr.
skautininko 2014 m. gegužės 4 d. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių
pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu taikant kaupimo
principą - pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos,
neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.
Finansinėje ataskaitoje pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiais vienetais – eurais.
2019 m. metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
Finansinės būklės ataskaita;
Veiklos rezultatų ataskaita;
Sutrumpintas aiškinamasis raštas.
III. PASTABOS
BALANSO ATASKAITA
Balanso ataskaitoje pateikiama ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos ir lyginamoji
praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

Ilgalaikis turtas
Nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina ir
registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio turto sąvoką ir VAS nustatytus pripažinimo
kriterijus.
Nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas balanso ataskaitoje parodomas likutine verte.
Nematerialiojo turto Žemaitijos skautų organizacija neturi ir per ataskaitinį laikotarpį
nematerialiojo turto nepirko.
Ilgalaikis materialusis turtas – nepiniginis turtas, turintis materialiąją formą, kuris teikia
ekonominę naudą daugiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne
mažesnė už organizacijos nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę- 400,00 Eur.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu.
Organizacija per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 448,49 eur.
Trumpalaikis turtas
Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1126,30 Eur.
Atsargos – tai materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už organizacijos nusistatytą minimalią ilgalaikio
materialiojo turto vertę. Atsargų likučio 2019 m. gruodžio 31 d. Žemaitijos skautų organizacija
neturėjo.
Išankstiniai apmokėjimai – Išankstinių apmokėjimų 2019 metais nebuvo.
Kitas trumpalaikis turtas – organizacija turi įvairaus trumpalaikio turto, kuris metų eigoje
gali būti nusidėvėjęs, gali sulūžti ar kitaip būti nebenaudojamas.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5354,61 Eur. Banko
sąskaitose pinigai sudaro – 2939,98 Eur, kasoje – 2414,63 Eur. Pinigai banko sąskaitose - lėšos,
finansuotos iš savivaldybės biudžeto; lėšos iš rėmėjų, paramos fondo bei gauto 2% gyventojų
pajamų mokesčio nario mokesčiai. Kasoje pinigai sudaro – organizacijos narių nario mokesčiai. Tai
neįnešti į banko sąskaitą nario mokesčiai už 2019 metus
Finansavimo sumos
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4310 Eur:
Iš savivaldybės biudžeto finansavimas panaudotas pilnumoje;
Nario mokesčiai – 2140 Eur;
Parama – 1558 Eur.
Mažeikių rajono savivaldybės administracija finansuoja programų įgyvendinimui, patalpų
išlaikymui, kitoms reikmėms.
Organizacijos nariai moka metinį nario mokestį, kuris surenkamas ir įnešamas į
organizacijos iždą. Surinktą nario mokestį organizacija naudoja įvairiems ūkiniams reikalams,
kanceliarinėms prekėms.
Paramą sudaro – gauta parama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, kur pravedami
gyventojų paskirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.
Įsipareigojimai
Ilgalaikių įsipareigojimų Žemaitijos skautų organizacija neturi.
Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro – 156 Eur. Tai už patalpų komunalines paslaugas, už
kitas paslaugas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama nuo ataskaitinių metų pradžios iki finansinių metų
pabaigos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo ataskaitinio laikotarpio informacija.
Pajamų pripažinimas ir apskaita vykdoma vadovaujantis VAS ir kitais reglamentuojančiais
aktais pajamų apskaitą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje organizacija veiklos pajamų neturėjo..
Finansavimo pajamos – tai per ataskaitinį laikotarpį gauto iš visų finansavimo šaltinių
pajamų panaudojimo pajamos. 2019 m. gruodžio 31 d. jos sudarė 6214 Eur:
Iš savivaldybės biudžeto – 2700 Eur;
Nario mokesčio – 1429 Eur;
Iš kitų šaltinių – 674 Eur.
Žemaitijos skautų organizacija veiklos už kurią gautų pajamas nevykdo.
Pagrindinės veiklos sąnaudos – tai sąnaudos susijusios su organizacijos pagrindine veikla.
Kitos sąnaudos sudaro -58,97 Eur(tai banko mokesčių sąnaudos), patalpų išlaikymo sąnaudos –
953,55 Eur.
Kitas sąnaudas sudaro:
Veiklos sąnaudos – 5926 Eur;
Grynasis veiklos rezultatas už 2019 metus gautas 230 Eur.
Organizacija padalinių ar dukterinių įmonių neturi.
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