ANTANAVO BENDRUOMENĖ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2017-12- 31 metinės finansinės atskaitomybės
Bendroji dalis
Antanavo bendruomenė (toliau – Bendruomenė) įsteigta 2002 metų sausio mėn. 15
dieną.
Pagrindiniai Bendruomenės tikslai:
2.1.1.atstovauti ir ginti bendruomenės interesus konstruktyviai bendradarbiaujant su valstybės
valdžios ir valdymo institucijomis;
2.1.2. atstovauti bendruomenės interesus tarptautiniu lygiu;
2.1.3. telkti bendruomenės narius ieškant tinkamiausių sprendimų ekonominei ir socialinei gerovei
kelti;
2.1.4.organizuoti vaikų dienos centro veiklą, teikti socialines paslaugas
2.1.5.teikti bendruomenines paslaugas
2.1.6. kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;
2.1.7. skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi;
2.1.8. puoselėti dvasines vertybes;
2.1.9. skatinti visuomenei naudingą jaunimo veiklą; tarpusavio supratimą ir bendravimą.
Bendruomenės veiklos rūšis - kitų, niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (EVRK 91.33
(pagrindinė). Bendruomenė turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri
neprieštarauja Bendruomenės įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.
Įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais Bendruomenė gali imtis tam tikros rūšies
veiklos tik gavęs įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Bendromenės privalo
turėti visas licencijas (leidimus), kurios Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose
numatytos kaip būtinos jo veiklos sąlygos.
Bendruomenė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė
forma yra asociacija, turintis savo antspaudą, sąskaitas bankuose ir organizacinį savarankiškumą.
Bendruomenė veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų,
kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
Bendruomenės buveinė: Bagotosios g. 4-4 Antanavas, Kazlų Rūdos savivaldybė LT- 69367
Bendruomenė yra labdaros ir paramos teikėjas bei paramos gavėjas.
Bendruomenės finansiniai metai — kalendoriniai metai. Veiklos laikotarpis neribotas.
Bendruomenės turtas atskirtas nuo narių turto. Ji neatsako už savo narių prievoles,
nesusijusias su Bendruomenės veikla.
Bendruomenės nario mokestis- 12,00 Lt., o stojamasis- 10,00 Lt. Visuotinis
susirinkimas pasilieka teisę keisti nario mokesčio dydį.
Asociacijos organus sudaro:
 Bendruomenės narių visuotinis susirinkimas;
 Bendruomenės valdymo organas – Valdyba;
 Bendruomenės pirmininkas.
Narių visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Bendruomenės organas. Bendruomenės
narių susirinkimo sprendimu vadovauja pirmininkas.
Bendruomenė 2016 metų pabaigoje buvo 75 nariai.
Bendruomenėje 2016 metais buvo dirbančių pagal darbo sutartis:
1.Nijolė Liutkuvienė dirbo socialine darbuotoja pagal Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos projektą „Antanavo vaikų dienos centras „Draugai“;
2.Rimutė Radžiūnienė- socialine pedagoge pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
projektą „Antanavo vaikų dienos centras „Draugai“;
Kasoje 2017 m. sausio 1 d. buvo 719,32 Eur. Kasos pajamas sudarė:
1. Už skalbimą ir prausimąsi- 29,70 Eur.
2. Nario mokestis- 280,00 Eur.
3. Už patalpas šarvojimui- 75,00 Eur.
Kasos išlaidas sudarė:
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1. Įnešta į banką- 335,00 Eur.
2. Įvairios išlaidos- 587,57 Eur.
2017 metų gruodžio 31 d. kasoje buvo 181,45 Eur.
2017 m. sausio 1 d. bendruomenės bankinėse sąskaitose buvo – 214,54 Eur.
2017 metų bendruomenės bankines pajamas sudarė 17 719,82 Eur. Iš jų :
1. Asociacija Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas- 1 830,00 Eur.
2. Rasa Sandin- 30,00 Eur.
3. Iš kasos- 335,00 Eur.
4. Iš banko 0,70 Eur.
5. 2 procentai nuo GPM- 193,43 Eur.
6. Kazlų Rūdos savivaldybės parama draudimui apmokėti – 129,69 Eur.
7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas skirtas bendruomenės stiprinimui- 469,00
Eur.
8. Rūta Žemaitienės nario mokestis- 15,00 Eur.
9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaikų dienos centro projektui- 13 379,00 Eur.
10. Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų dienos centro koofinansavimui – 1338,00 Eur.
Bankines išlaidas sudarė:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaikų dienos centro projektui:
1. Darbo užmokesčiui - 7 545,00 Eur.
2. Komunalinės išlaidos- 360,00 Eur
3. Maisto produktams VDC vaikams- 3 400,00 Eur.
4. Prekėms – 1 274,00 Eur.
5. Psichologo konsultacijoms- 800,00 Eur.
Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklo projekto lėšos panaudotos:
1. UAB Laibaris už lietaus nuotekų sistemą ir duris į kartų namus- 1585,18 Eur.
Kazlų Rūdos savivaldybės lėšos panaudota sekančiai:
1. Kultūros namų draudimo išlaidoms- 129,69 Eur.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas skirtas bendruomenės stiprinimui
panaudota:
1. Vėliavėlės su laikikliais ir seminaras apželdinimo tema- 469,00 Eur.
Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų dienos centro koofinansavimas panaudotas sekančiai:
Elektrai- 22,42 Eur.
Vandeniui- 56,20 Eur.
Šiukšlės- 54,82 Eur.
Transporto paslaugoms- 700,45 Eur. ( Ekskursijos vaikams, nuvykimas ir grįžimas iš
stovyklos Šakių rajone, išvyka į Naisius)
Internetui- 320,06 Eur.
Kanc. Prekėms stovyklos organizavimui- 170,00 Eur.
Banko paslaugoms- 14,05 Eur.
Viso bankines išlaidas sudarė:
Draudimui- 129,69 Eur.
Internetui- 348,43 Eur.
Komunalinėms išlaidoms- 555,04 Eur
Darbo užmokesčiui- 7817,04 Eur.
Kitoms išlaidoms- 8529,82 Eur. (remontas, maisto prekės, ūkinės prekės, psichologo
konsultacijos, priemonės vaikų dienos centrui, išvykos)
2018 metų sausio 1 d. banko sąskaitose buvo 859,16 Eur.
Bendruomenės ilgalaikio turto likutis 2018 m. sausio 1 d. yra 1 351,08 Eur. Vertei ( vaizdo stebėjimo
kameros ir motorinis kultivatorius), 4 406,59 Eur. vertės bendruomenės centras ir 904,29 Eur. vertės
bendruomenės centras.
Bendruomenę sudaro 69 narių. Nario mokesti metams-5 Eur. Nario mokesčio sumokėta- 280,00 Eur.
Sąskaitos faktūros, sutartys, darbų priėmimo perdavimo aktai, viešųjų pirkimų dokumentacija,
ilgalaikio turto kortelės yra.
Pirmininkė

Reda Kneizevičienė
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