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I. BENDROJIDALIS

l. f registravimo data.
Asociacija Siaures vakarq Lietuvos vietos veiklos grupe (toliau - asociacija) iregistruota 2004

metais rugsejo 10 dien4.

2. Finansiniai metai.
Finansiniai asociacijos metai sutampa su kalendoriniais metais. Prasideda sausio I d.

gruodZio 31 d.

3. Asociacijosorganai.
Siaures vakarq Lietuvos WG visuotinis nariq susirinkimas;
Siaures vakary Lietuvos WG valdyba;
Siaures vakarq Lietuvos VVG pirmininkas.

ir baigiasi

Auk5diausias asociacijos organas yra visuotinis nariq susirinkimas. Asociacijos nariq sprendimu,
asociacijai vadovauja pirmininkas.

4. Pagrindin6 asociacijos veikla.
Siaures vakarq Lietuvos vietos veiklos grupes veikla 2Ol7 m.-,,SVLVVC teritorijos 2015-2023 m.

vietos pletros stmtegijos" igyvendinimas: konsultuoti, viesinti, organizuoti ir teikti paramq kaimo
bendruomenems, verslo atstovams ruostis projekq teikimui, rykdyti uzbaigtq projektq prieZiiir4;
organizuoti kaimo pletros dallviq Svietim4 ir mokymq, skatinti vietines kaimo Zmoniq iniciatyvas verslo,
gamtos apsaugos, Svietimo, kulhfros, socialines paramos ir kitose srityse.

Darbuotojq skaidius.
2017 m. gruodZio 3l d. asociacijoje dirbo penki administracijos darbuotojai.

II, APSKAITOSPOLITII(A

vadovaujantis 2004 m. lapkridio 22 d. LR Finansq ministro lsakymu Nr. 1K-372 ,,pelno
nesiekiandiq ribotos atsakomybes juridiniq asmenq buhalterines apskaitos ir finansiniq ataskaitq
sudarymo ir pateikimo taisyklemis", asociacijos apskaita tvarkoma dvejybiniu irasu.

Asociacijos finansiniai metai trunka 12 menesiq. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai
suraSomi naudojant Lietuvos Respublikos pinigin! vienet4 - Eur4.

Siaures vakarq Lietuvos WG finansine atskaitomybe parengta vadovaujantis Siais norminiais
aktais:

l. Lietuvos Respublikos asociacijq istatymu (2004-01-22 Nr.IX- 1969);
2. Buhalterines apskaitos istatymu (2001- I 1-06) Nr .IX-574);
3. Pelno nesiekiandiq ribotos atsakomyb€s juridiniq asmenq buhalterin€s apskaitos ir

finansiniq ataskaitq sudarymq ir pateikimo taisyklemis (2004-rr-22Nr. IK-372).



Ilgalaikis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei j! ketinama naudoti ilgiau nei
vienerius metus, tikimasi gauti ekonomines naudos bisimais laikotarpiais, galima patikimai nustatyti
isigijimo savikain4, kuri yra ne maZesne uZ nustatyt4 minimali4 ilgalaikio turto savikain4. Ilgalaikiu turtu
Siaures vakarq Lietuvos vietos veiklos grupdje laikomas turtas, kurio verte yra ne maZesne nei 290,00 Eur
ir tamavimo laikas ilgesnis nei I metai. Ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas registruojamas
[sigijimo verte. Nusiddvejimas pradedamas skaidiuoti nuo sekandio menesio isigijus turt4.

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu, ataskaitiniu laikotarpiu
neatsizvelgiant i pinigq gavimo moment4. Jos apskaitoje ivertinamos tikrqla verte.

Atsargomis laikomas bendroves trumpalaikis turtas, kuris naudojamas iki vieneriq metq. Atsargos
registruojamos apskaitoje isigijimo kaina.

Gautas finansavimas i apskait4 itraukiamas ir naudojamas asociacijos tikslq lgyvendinimui arba
konkrediai programai vykdyti.

III. PASTABOS

ILGALAIKIS TURTAS

2017 metais asociacija isigijo ilgalaikio turto uz 236,24 elr;q. Ui Si4 sum4 pirkti roletai. 2017 m.
gruodZio 3l dienai ilgalaikio turto likutine verte sudare 2 057,31 Eur.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Banko atsiskaitomosiose sqskaitose likutis 2017-12-31 sudaro 67 72r,23 E r.
Gautinas nario mokestis - 70,00 Eur.
Atsargq metq gale asociacija neturi.

FINANSAVIMAS

MaZeikiq rajono savivaldybes administracija - 4 000,00 Eur.
I5 Nacionalines mokejimo agenmros prie Zemes tikio ministerijos: susigrqZinta 60 795,07 Eur uZ

pateiktus mokOjimo pralymus ,,Svfvvc teritorijos 2015-2023 m. m. vietos pletros strategijai.,
igyvendinti

ISIPAREIGOJIMAI

Avansu apmok€ta - 387,14 Eur.
Skolos tiekdjams - 90,40 Eur.
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