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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 metai
BENDROJI DALIS
VŠĮ „MAŽAS DRAUGAS“ nuo 2014-11-21. įregistruotas JAR, kaip pelno nesiekianti
VšĮ. Registravimo kodas 303468352.
VŠĮ „MAŽAS DRAUGAS“ veiklos sritys: 960900 - Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų
aptarnavimo veikla. Išskirtinai užsiimama beglobių gyvūnų priežiūra ir reabilitacija, namų paieška.
VŠĮ „MAŽAS DRAUGAS“ 2018 m. pabaigoje yra dirbančių pagal darbo sutartis asmenų1; visuomeniniais pagrindais- 4 asmenys.

VŠĮ „MAŽAS DRAUGAS“ vienija 13 narių-

bendraminčių.
APSKAITOS POLITIKA
VŠĮ „MAŽAS DRAUGAS“ apskaita tvarkoma vadovaudamasi :
1. Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr.IX-574)
2. Finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos
civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės

apskaitos ir finansinės

atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,2004, Nr. 171-6342,
taikomas rengiant 2005 ir vėlesnių finansinių metų atskaitomybę). Jeigu finansinė
atskaitomybė ,parengta taikant bendruosius apskaitos principus ir šias taisykles,
teisingai neparodo ūkio subjekto turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir
sąnaudų, ūkio subjektas vadovaujasi atitinkamais Verslo apskaitos standartais ir apie tai
nurodo aiškinamajame rašte.
Vadovaujamasi šiais teisės aktais :
1. Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr.

719 „Dėl

Inventorizacijos taisyklių

patvirtinimo“
2. Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos
operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“

VŠĮ „MAŽAS DRAUGAS“ apskaitą tvarkoma, kad apskaitos registrai būtų tinkami,
objektyvūs, ir palyginami, pateikiami laiku, išsamūs ir naudingi vidaus ir išorės vartotojams.

Pajamos ir sąnaudos apskaitoje pripažįstamos kaupimo principu. Apskaitą tvarko buhalterinės
apskaitos įmonė Oriksas, UAB.
Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos principai, kuriais klubas vadovavosi rengdamas šią
finansinę atskaitomybę.
Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas
Turtas pripažistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo
kriterijus: ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus pagristai tikisi gauti iš turto ekonominės
naudos būsimaisiais laikotarpiais, gali patikimai nustatyti turto įsigijimo ( pasigaminimo )
savikainą. Minimali turto vertė- 500 EUR, likutinė - 1 EUR arba ne daugiau 10 % tokio turto
įsigijimo kainos. VŠĮ „MAŽAS DRAUGAS“ ataskaitinių metų pabaigoje ilgalaikio turto turėjo už
1264 EUR- gyvūnų narvai.
Pinigai sąskaitoje ir kasoje
Pinigus sudaro grynieji pinigai kasoje ir sąskaitiniai pinigai banke.
Finansavimas
Klubo finansavimas gali susidėti iš: iš gautų nario mokesčių; fizinių ir juridinių asmenų
dovanotu (paaukotu) lėšu, bei kitomis teisėtai įgitomis lėšomis. Įstaiga ilagalaikių finansinių
įsipareigojimų neturi.
Pajamos
Pajamos pripažistamos, kai tikėtina, jog įmonė gaus su sandoriu susijusią ekonominė
naudą, ir kai galima patikimai įvertinti pajamu sumą. VŠĮ „MAŽAS DRAUGAS“ finansiniais
metais neuždirbo komercinių pajamų.
Veiklos sąnaudos
Veiklos sąnaudas sudaro išlaidos, susijusios su VŠĮ veiklos tęstinumui būtinomis
išlaidomis. 2018 m. Patirtos įvairios 23551 EUR sąnaudos buvo panaudojamos išskirtinai tik
gyvūnų globos tikslams.
Aiškinamojo rašto pastabos
1. Pinigai ir jų ekvivalentai (EUR)
2018-12-31
Pinigai banke

1437

Pinigai kasoje

2019-12-31
4292

660

475

2018-12-31

2019-12-31

2. Nuosavas kapitalas (EUR)
Straipsniai

Suma, EUR

Narių įnašai

0

0

Ankstesniu metu veiklos rezultatas

0

0

Ataskaitiniu metu veiklos rezultatas

0

0

3. Finansavimas (EUR)
Straipsniai

Suma, EUR
2018-12-31

Nario mokestis

2019-12-31
0

Kiti finansavimo šaltiniai / JA parama

3165

5631

4. Pajamos (EUR)
Straipsniai

Suma, EUR
2018-12-31

Paslaugų suteikimas, pardavimai

0

Vadovė

ANŽELIKA JAŠKUVIENĖ

Oriksas, UAB direktorė
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2019-12-31
0
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VEIKLOS ATASKAITA 2019 metai
VŠĮ „MAŽAS DRAUGAS“ nuo 2014-11-21. įregistruotas JAR, kaip pelno nesiekianti
VšĮ. Registravimo kodas 303468352.
VŠĮ „MAŽAS DRAUGAS“ veiklos sritys: 960900 - Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų
aptarnavimo veikla. Išskirtinai užsiimama beglobių gyvūnų priežiūra ir reabilitacija, namų paieška.
VŠĮ „MAŽAS DRAUGAS“ 2018 m. pabaigoje yra dirbančių pagal darbo sutartis asmenų1; visuomeniniais pagrindais- 2 asmenys.

VŠĮ „MAŽAS DRAUGAS“ vienija 13 narių-

bendraminčių.
2019 m. Veiklos rezltatų ataskaitoje gautas 0 EUR pelnas (nuostolis). Panaudotas
finansavimas- 25932 EUR, patirta išlaidų klubo rekmėms- 25932 EUR.
Ataskaitiniais metais gautas finansavimas :
Surinkta anoniminė parama

-1367.60

Parama iš juridinių asmenų
Parama iš fizinių asmenų

-6995.49
14466.05

Parama iš gautų 2%

-8733.82

Išlaidos pagal grupes:

Pašarai, maistas, kraikas
Medikamentai ir gautas gydimas

4920.97
8016.73

Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos

5673.64

Socialinio draudimo sąnaudos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
Transporto išlaikymo sąnaudos
Kitos bendrosios ir administracinės
sąnaudos

99.63
744.48
2398.66
4069.61

Įvairių mokesčių sąnausos

8.00

Kiti neleidžiami atskaitymai

0.14

Gauta parama panaudota pagal LPĮ nuostatas. Nepanaudotos paramos likutis 2018 12 31 3165 EUR. , 2019 m- 5631 EUR
VŠĮ „MAŽAS DRAUGAS“ trumpa 2019 metų veiklos suvestinė:
Katinų priimta: 87

Šunys priimta: 83

Padovanotų : 36

Padovanota 68; LT 20; Suomija 47; UK 1;

P-S-P

Mirė

Mirė :

14

Danija 1

6

12

Bendradarbiaujame su Suomių organizacija Pet Rescue Finland, VšĮ „ Geri namai“ , kurie
padėjo surasti naujus namus jų išvyko 47 šuns. Sterilizacija programa vykusi Pasvalyje su „Pet
Rescue Finland“ ir VŠĮ “Geri namai ”,kurie finansavo sterilizacijos projektą. Programos metu
sterilizuoti ir suskiepyti pasiutligės vakcina 104 šunys ir katės. Gyvūnus gelbėjame Biržų, Pasvalio,
Panevėžio raj. Savanorių turime 9 , kurie po 2-3 val. padeda prižiūrėti gyvūnus.Kadangi neturime
patalpų, turime 4 laikinus globėjus Biržų raj. Panevėžio raj. , kurie gyvūnus globoja savo namuose
2019 metais pagrindinės veiklos kryptys:
- laikinos globos suteikimas benamiams šunims, katėms
- šunų parengimas naujoms šeimoms ir kelionei į Suomiją
- šunų transportavimas iš Lietuvos į Suomija
- gyvūnų sterilizavimas, kastravimas, gydimas

Vadovė
Oriksas, UAB direktorė

ANŽELIKA JAŠKUVIENĖ
RIMA SAMOILOVA

