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Paaiškinamasis raštas 

 

 Sūduvos medžiotojų sąjunga įregistruota 1999 m. vasario 8 d. Duomenys kaupiami ir 

saugomi Juridinių asmenų registre.. Sąjungos Įstatuose numatytos veiklos sritys: sportinė ir 

pramoginė medžioklė bei su ja susijusi veikla (93.19.00). Sąjunga yra įdarbinusi vieną darbuotoją, 

dirbantį pagal darbo sutartį, todėl vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius, per ataskaitinį laikotarpį 

lygus vienam.  

Sūduvos medžiotojų sąjungos finansinis turtas 2021-12-31 sudaro 2730,00 Eur (du tūkstančiai 

septyni šimtai trisdešimt eurų 00 ct).  

Sūduvos medžiotojų sąjungos trumpalaikį turtą sudaro atsargos, t. y., metaliniai medaliai (27 

vnt.), kurių bendra vertė 2021-12-31 yra 364,50 Eur (trys šimtai šešiasdešimt keturi eurai 50 ct) bei 

2021 metais įsigyta palapinė su priedais, kurių bendra vertė 2021-12-31 yra 1755,00 Eur (vienas 

tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt penki eurai 00 ct). Viso atsargos 2021-12-31 sudaro 2119,50 

Eur (du tūkstančiai vienas šimtas devyniolika eurų 50 ct). 

2021-12-31 Sūduvos medžiotojų sąjungos apskaitoje fiksuojamas išankstinis apmokėjimas už 

žurnalo Medžioklė prenumeratą, tai yra 422,52 Eur (keturi šimtai dvidešimt du eurai 52 ct) 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai – tai įmonės kasoje ir atsiskaitomojoje sąskaitoje esantys 

pinigai. Sūduvos medžiotojų sąjungos lėšų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. atsiskaitomojoje sąskaitoje 

buvo 5125,93 Eur (penki tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt penki eurai 93 ct), kasoje – 1965,21 

Eur (Vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt penki eurai 21 ct). Iš viso pinigai ir pinigų 

ekvivalentai sudarė 7091,14 Eur (septyni tūkstančiai devyniasdešimt vienas euras 14 ct). Tai 

parodyta 1 priedo 1 lentelėje. 

 2021 metų pajamas sudarė 18277,15 Eur (aštuoniolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt 

septyni eurai 15 ct). Tame skaičiuje: sąjungos narių mokesčiai - 3989,00 Eur (trys tūkstančiai 

devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 00 ct). Gauta parama iš Lietuvos fizinių bei juridinių 

vienetų bei 2% pajamų mokesčio pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą bei 

tiksliniai įnašai sudarė 14288,15 Eur (keturiolika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni  

eurai 15 ct). 

 2021 metų sąjungos sąnaudas sudarė 13505,10 Eur (trylika tūkstančių penki šimtai penki 

eurai 10 ct). 



Sūduvos medžiotojų sąjungos didžiausią sąnaudų dalį sudarė medžiotojų mokymo kursų 

sąnaudos, tai yra 5800,00 Eur (penki tūkstančiai aštuoni šimtai eurų 00 ct). 

Sūduvos medžiotojų sąjungos didelę sąnaudų dalį sudarė parama VšĮ Sūduvos mokomasis 

šaudymo centras, tai yra 3013,09 Eur (trys tūkstančiai trylika eurų 00 ct). 

Sūduvos medžiotojų sąjungos per 2021 metus sunaudotų atsargų ir turto nurašymo sąnaudos 

sudarė 1680,00 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus aštuoniasdešimt eurų 00 ct), tai medaliai, taurės 

išdalinti varžybų nugalėtojams, suvenyrai įteikti šventės metu viešint Lenkijoje, šaudymo lėkštelės, 

sunaudotos varžybų metu plius 187,33 Eur šioms sąnaudoms priskiriamo neatskaitomo PVM. 2021 

metais įsigytos palapinės neatskaitomas PVM 368,55 Eur taip pat buvo pripažintas sąnaudoms. 

Programų paruošimo ir atlikimo sąnaudos sudarė 280,00 Eur. Reprezentacinės sąnaudos 

sudarė 224,60 Eur plius 34,31 Eur neatskaitomo PVM. Sąnaudos, kurios yra priskiriamos 

neleidžiamiems atskaitymams, tai yra 25% reprezentacinių sąnaudų, per 2021 m. buvo 86,28 Eur. 

2021 metais sąnaudos, susijusios su darbo užmokesčiu sudarė 828,60 Eur (aštuoni šimtai 

dvidešimt aštuoni eurai 60 ct), tame skaičiuje: darbo užmokestis – 814,20 Eur, socialinio draudimo 

mokestis – 14,40 Eur.  

Bankui už įvairias bankines operacijas buvo pervesta 90,45 Eur (devyniasdešimt eurų 45 ct). 

Dėl duomenų (informacijos) išrašo iš VĮ Registrų centro, sąjunga patyrė 6,14 Eur (šeši eurai 

14ct) išlaidų, priskiriamų sąnaudoms. 

Sūduvos medžiotojų sąjungos internetinės svetainės suduvos-medžiotojai.lt kasmetinės 

aptarnavimo sąnaudos sudarė 9,85 Eur plius 2,07 Eur neatskaitomo PVM. Šios svetainės 

atnaujinimo sąnaudos per 2021 metus sudarė 660 Eur plius 138,60 Eur neatskaitomo PVM. 

Kelionių metu patirta kuro sąnaudų, tai yra 78,71 Eur plius 16,52 Eur neatskaitomo PVM. 

 Sąjungos vadovui nesuteikta jokių paskolų bei garantijų Sąjungos  vardu, neperduota 

neatlygintinai turto, neįteikta jokių dovanų.  

 Sūduvos medžiotojų sąjungos finansinės ataskaitos  parengtos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės įstatymais bei verslo apskaitos standartais. 

 

 

 

Sūduvos medžiotojų sąjungos  pirmininkas                                                            Ramūnas Mažėtis 
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Paaiškinamasis raštas 
 

1 priedas 

 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, EUR 

 

1 lentelė 

 

 Valiutinė EUR-nė Deponuotos lėšos 

Atsiskaitomoji sąskaita - 5125,93 - 

Kasa - 1965,21 - 

Deponuotos lėšos - - - 

Viso:          7091,14 

 

 

 

 

 

 


