ASOCIACIJA „ATVIRASIS ŽEMĖLAPIS“

2018 m. FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS
1. BENDROJI DALIS
Asociacija „Atvirasis žemėlapis“ įregistruota 2017 metų sausio 16 dieną, įmonės kodas
304445189, svetainė http://asociacija.openmap.lt/. Įmonės būstinės adresas Dociškių g.
3-R20, Vilnius.
Pagrindinis asociacijos tikslas yra suvienyti atviro žemėlapio entuziastus, padėti tobulinti
atvirą žemėlapį, kurti juo paremtus puslapius ir paslaugas, skleisti informaciją apie atvirą
žemėlapį, rengti mokymo medžiagą ir vykdyti mokymus bei stiprinti ryšius su kitomis
panašiomis organizacijomis.
Pagal asociacijos įstatų 9 skirsnį „Asociacijos teisinė padėtis, turtas ir lėšos“, punktą 9.4.
asociacijos pajamų šaltiniai yra:
● 1. Narių tiksliniai įnašai;
● 2. Fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos (paaukotos)
lėšos ir turtas;
● 3. Palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
● 4. Kitų nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos
(paaukotos) lėšos;
● 5. Lėšos, gautos kaip parama;
● 6. Lėšos, gautos už veiklą, kuri numatyta Asociacijos įstatuose;
● 7. Kitos teisėtai gautos lėšos.

2. APSKAITOS POLITIKA
Asociacija finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis Lietuvos Respublikoje finansinę
apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.
Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia sausio 1d., pabaiga gruodžio 31d.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje asociacijoje buvo 0 darbuotojų.
Asociacijai neviršijant Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodžio 18 d. įstatymo
pakeitimu Nr. IX-1915 24 straipsnio 6 punktu nustatytų kriterijų, atskaitomybė parengta
supaprastintos formos. Apskaitos metodikos pakeitimų nebuvo.
Toliau išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Asociacija vadovaujasi rengiant šią
finansinę atskaitomybę.

3. ILGALAIKIS TURTAS
3.1. NEMATERIALUS TURTAS
Nematerialaus turto Asociacija neturi.

3.2. MATERIALUSIS TURTAS
Ilgalaikio materialaus turto Asociacija neturi.

4. TRUMPALAIKIS TURTAS
4.1. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
2018 metų gruodžio 31 d. Asociacijos turima pinigų suma sudaro 578,34 €.

5. PAJAMOS IR SĄNAUDOS
Asociacija 2018 metais ūkinės veiklos nevykdė, jokių pajamų neturėjo ir sąnaudų nepatyrė.

6. ĮSIPAREIGOJIMAI
Asociacija įsipareigojimų neturi.

7. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1. Gautą finansavimą sudaro 2018 m. pagal GPM įstatymą gauta 2% parama – 488,24
€. Atėmus išlaidas reikalingas vykdyti veiklai 184,97 €, galutinė nepanaudota
finansavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 578,34 €.
2. Visas nepanaudotas finansavimas yra pinigai banko sąskaitoje. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje tai sudarė iš viso 578,34 €;
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