






VšĮ „Krizių įveikimo centras“

2020 m. veiklos ataskaita

2021 m. kovo 31 d.
Vilnius



Kas esame
• Teikiame skubią, anonimišką, nemokamą

profesionalią psichologinę pagalbą į krizę

patekusiems žmonėms gyvai ir nuotoliniu

būdu darbo dienomis ir šeštadieniais

budėjimo metu.

• Krizių įveikimo komanda (KĮK) teikia

psichologinę pagalbą organizacijoms ir

bendruomenėms po krizinių įvykių.

• Vedame mokymus krizių valdymo ir

įveikimo temomis.



Pasiekimai

• 2020 m. KĮC specialistai iš viso

suteikė 1800 konsultacijų.

• Nuo KĮC įkūrimo pradžios 2008 m.

besikreipiančių žmonių skaičius

kasmet auga.

• Karantino laikotarpiu dėl pirminės

konsultacijos 2020 m. kreipėsi

mažiau žmonių, tačiau daugiau jų

tęsė krizines konsultacijas.
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Tęstinės konsultacijos 
už socialinę kainą

Pirminės konsultacijos 
(124 nuotoliniu būdu)

Tęstinės konsultacijos 
po krizinio laikotarpio

Konsultacijos (I)

474 1326 2783



PriklausomybėsSavižudybė

Santykių sunkumai

Smurtas

Konsultacijos (II)

23%

6% 5% 4%

Pagrindinės problemos dėl kurių kreipiamasi į KĮC: 

Netektys11%



29% vyrų 69%moterų

Daugiausia KĮC klientų (26%) yra 19-25 m. amžiaus, kiek mažiau (22%) 26 -

30 m., (21%) – 31-40 m., didesnė dalis besikreipiančiųjų yra moterys (69%).

Konsultacijos (III)



Žmonės
KĮC komanda – tai savanoriai, administracija, valdyba ir dalininkės.

2020 m. pabaigoje organizacijoje savanoriavo: 

40 Savanoriai psichologai Savanoriai asistentai3

„Krizių įveikimo centre“ dirba 2 darbuotojai: direktorius ir administratorius.

Organizacijos valdyme dalyvauja dalininkai ir valdyba.



• Laima Matutienė, 0,07 Eur  

• Simona Glodenienė, 0,08 Eur 

Duomenys apie viešosios įstaigos 
dalininkus

VšĮ „Krizių įveikimo centras“ dalininkai ir jų įnašai 2020 metų pabaigai:

• Asta Groblytė, 0,08 Eur 

• Jolita Gurskytė, 0,07 Eur  



Ekspertiškumas

Viena iš kertinių KĮC vertybių – teikiamų psichologinių paslaugų kokybė,
todėl 2020 m. įvestas privalomas individualus supervizavimasis pirmų metų
savanoriams.

3 Supervizoriai Suteiktos supervizijos130

KĮC savanoriai taip pat kas mėnesį dalyvauja grupinėse supervizijose ir turi
galimybę turėti intervizijas.



KĮK

Krizių įveikimo komanda (KĮK) teikia psichologinę pagalbą organizacijoms ir

bendruomenėms, patyrusioms netikėtą krizinę situaciją, kuri dažniausiai

susijusi su grėsme darbuotojų ir/ar klientų sveikatai ar gyvybei.

2020 m. spalio-gruodžio mėnesiais KĮC įgyvendino Sveikatos apsaugos

ministerijos finansuotą projektą ir teikė mobilias psichologines krizių įveikimo

paslaugas nemokamai asmenims ir organizacijoms Vilniaus ir Kauno rajone.



• Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamą projektą KĮC teikė

individualias ir grupines konsultacijas artimiesiems, kurie neteko vaiko,

kurių artimasis bandė žudytis, serga psichikos liga, turi valgymo

sutrikimų. Iš viso suteikta suteikta 662 individualių konsultacijų ir pravesta

80 grupinių susitikimų.

• KĮC 2020 m. tęsė darbą Vilniaus miesto savižudybių prevencijos

memorandumo grupėje ir įgyvendino Vilniaus miesto savivaldybės

finansuojamas priemones, padedančias mažinti savižudybių skaičių

(pagrindinės priemonės pateikiamos kitoje skaidrėje).

Projektai (I)



• KĮC surengė nuotolinę konferenciją „Pagalba po krizinio įvykio

asmenims ir organizacijoms“ (600 dalyvių) ir supervizijas krizių įveikimo

specialistams.

• KĮC bendradarbiavo su 15 Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigų:

vedė fokusuotą diskusijų grupę, sudarė krizių valdymo planą ir

metodinę medžiagą, vedė krizių valdymo mokymus.

• KĮC teikė psichologinę pagalbą „Lietuvos Raudonojo Kryžiaus

draugijos“ globojamiems vyresnio amžiaus asmenims ir konsultavo su

jais dirbančius savanorius. Iš viso suteikta daugiau nei 50 konsultacijų.

Iniciatyvos (II)



• Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biurui finansuojant KĮC suteikė 490

individualių konsultacijų ir pravedė 100 grupinių susitikimų Vilniaus miesto

ir rajono gyventojams siekiant gerinti jų psichologinę sveikatą.

• KĮC tęsė ES projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Švenčionių rajone“

ir teikė individualias psichologo konsultacijas Švenčionyse.

Projektai (II)



2021-2025 m. KĮC strateginės

kryptys:

• 30 proc. pakelti KĮC savanorių

motyvaciją ir įsitraukimą.

• 70 proc. pakelti organizacijos

ekspertiškumo lygį.

• 50 proc. padidinti KĮC konsultacijų

paketo paslaugomis

besinaudojančių žmonių skaičių.

• 50 proc. padidinti KĮC suteiktų

paslaugų įmonėms ir

organizacijoms kiekį.

Strateginės kryptys



Pajamos ir išlaidos

46%

54%

Išlaidos 185 426

Suteiktų paslaugų savikaina Veiklos sąnaudos

64,74%

34,89%

0,37%

Pajamos 199 627

Pajamos už suteiktas paslaugas Finansavimas iš biudžeto Kitas finansavimas



Paramos būdai:

• Skiriant 1,2% GPM paramą,

• Pervedant vienkartinę auką,

• Aukok.lt portale.

Paramos būdai



KĮC bendradarbiavimas

• Sveikatos apsaugos ministerija

• Vilniaus miesto savivaldybė

• Vilniaus visuomenės sveikatos biuras

• Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

• Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

• Antakalnio socialinės vaikų globos namai

• Vilniaus universitetas



KĮC rėmėjai



Pagarbiai 

Direktorė Kristina Lymantaitė



(sudarymo data)

Eil. Nr.

A. ILGALAIKIS TURTAS 3329             487                

I. NEMATERIALUSIS TURTAS

II. MATERIALUSIS TURTAS 1 3329                 487                    

III. FINANSINIS TURTAS

1V. KITAS ILGALIKIS TURTAS

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 95313           39859            

I. 2                     534                      174 

1I. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 3 6396                 6426                  

1II. KITAS TRUMPALIKIS TURTAS 5 235                   

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 4 88148               33259                

98642           40346            

C. NUOSAVAS KAPITALAS 28688           14486            
I. DALININKŲ KAPITALAS -                    -                     

II. REZERVAI

III. NELIEČIAMSIS KAPITALAS

IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS 28688               14486                

D. FINANSAVIMO SUMOS

6, 6.1, 

6.2, 6.3 25501               22683                

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 44453           3177              
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 7 44453               3177                  

           98642             40346 

 

   _______Direktorė________ _____________     

ATSARGOS

            pavadinimas)

valdymo organo nario pareigų

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

                   (subjekto įstatuose nurodyto                                        (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)                             

TURTAS

TURTAS, IŠ VISO

VšĮ Krizių įveikimo centras, 303479480

Vilnius, Antakalnio g. 97, Juridinių asmenų registrų centras
                        ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

_____Kristina Lymantaitė______

Pastabų 

Nr.

 Ataskaitinis 

laikotarpis 

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

(eurais)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

Tvirtinimo žyma

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2021  03 31 Nr. _____

PAGAL 2020_M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS



                                  ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

(Tvirtinimo žyma)

            

Eil.    

Nr.
Straipsniai

Pastabų 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

I. PAJAMOS 8 199,627                          118,201                       

1. PARDAVIMO PAJAMOS 129241 45410

2. FINANSAVIMO PAJAMOS 70386 72791

3. KITOS PAJAMOS

II. SĄNAUDOS 185,426                          121,981                       

1.

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 

SAVIKAINA  IR KITOS PARDAVIMO 

SĄNAUDOS 9* 85177 68442

2. VEIKLOS SĄNAUDOS 9* 100249 53165

3. KITOS SĄNAUDOS 374

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ 14,201                            (3,780)                          

IV. PELNO MOKESTIS 0 0

V.

GRYNASIS VEIKLOS                                                

REZULTATAS 14,201                            (3,780)                          

 (vardas, pavardė)

VšĮ Krizių įveikimo centras, 303479480

Vilnius, Antakalnio g. 97, Juridinių asmenų registrų centras
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

__________________________________________________
(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

                      Direktorė                                                                                   Kristina Lymantaitė
(subjekto įstatuose nurodyto                                                          

valdymo organo nario pareigų                                      

pavadinimas)

 (parašas) 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020_M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021  03 31 Nr. _____

                                   (sudarymo data)

(eurais)



VŠĮ Krizių įveikimo centras 

Įmonės kodas 303479480 Antakalnio g. 97 Vilnius 
 
 
 
 

2020 01 01- 2020 12 31 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
2021 m. kovo 31  d. 

 
 

Bendrieji duomenys 

VŠĮ Krizių įveikimo centras (toliau – KĮC) yra juridinio asmens teises turinti pelno nesiekianti organizacija, įregistruotas 
2014 m. gruodžio 02 d. VI Registru centre, identifikavimo kodas 303479480. Nuo 2014 m. gruodžio 02 d. KĮC suteiktas 
Paramos gavėjo statusas. 

KĮC valdymo organas yra dalininkų susirinkimas, valdyba ir administracija. 

KĮC 2020 metais vidutinis darbuotojų skaičius buvo 2 darbuotojai, 2019 m. 2 darbuotojai. 

Finansiniai metai 

KĮC finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

Įstaigos vykdoma veikla 

Pagrindinė veikla: 

Pagrindinis KĮC tikslas ir misija – teikti lengvai prieinamas psichologinio konsultavimo ir švietimo paslaugas su 
psichologinėmis krizėmis asmeniniame gyvenime ar darbe susiduriantiems žmonėms. KĮC vizijoje žmogus, ištikus 
psichologinei krizei, žino, kur kreiptis, ieško pagalbos, ir ja randa savo aplinkoje arba pas profesionalą Pagrindinė ir 
prioritetinė KĮC veikla – psichologinės pagalbos teikimas psichologine krize išgyvenantiems žmonėms. 

KĮC yra atvira, nešališka ir nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, besiremianti geros valios žmonių ir socialiai 
atsakingų įmonių pagalba. 

 
2020 m. dalyvavo valstybės  lėšomis finansuojamuose projektuose: 

1. lR Sveikatos apsaugos ministerijos finansuotą projektą mobilioms psichologinėms krizių įveikimo paslaugoms teikti; 
2. LR Sveikatos apsaugos ministerijos projektas, kuris buvo  tęstinis ir baigėsi 2020 m. 
3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansuojami projektai „Dėl Vilniaus miesto savižudybių 2020–2024 metų 

strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2020 metams patvirtinimo“ 
Taip pat vykdė dalinai ir visiškai kompensuojamų konsultacijų projektą paskelbtą aukok.lt portale. 

Informacija apie apskaitą vedančią įmonę: 

UAB „Profinas“ pagal buhalterinių paslaugų sutartį tvarko apskaitą nuo 2020 m. sausio mėn. Įgaliotas asmuo 

tvarkyti apskaitą vyr. buhalterė Kamilė Kelpšaitė g.d. 1993 12 27. 

Įmonės biudžetą 2020 m. sudaro 70 proc. lėšų gautų iš Valstybės biudžeto. 



KĮC apskaitos politika 

Apskaitos pagrindas 

Įstaigos finansinė apskaita rengiama, vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos 

Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme. Pagal kaupimo principą sandorių ir kitų įvykių poveikis 

pripažįstamas tada, kai jis atsiranda, užregistruojamas apskaitos įrašuose ir pateikiamas finansinėse ataskaitose tų 

laikotarpių su kuriais jie susiję. Gauti tiksliniai įnašai yra apskaitomi piniginiu principu. 

Finansinės ataskaitos parengtos, remiantis prielaida, kad įstaiga neturi ketinimų likviduotis arba reikšmingai sumažinti 

savo pajamas. 

 
Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinės ataskaitos 

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansines atskaitas rengia pagal šiuos finansines ataskaitas reglamentuojančius teisės aktus: 

- Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių atskaitų 

sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo  taisyklės (2018 

m. gruodžio 18 d. nr. 1K-443). 

- Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymą. 
 
 

Ilgalaikis turtas 

Balanse visi ekonominiai ištekliai, kuriais disponuoja įstaiga, pripažįstami turtu, jei įstaiga tikisi ateityje gauti naudą 

iš šių išteklių naudojimo bei pastarieji turi vertę, kurią galima išmatuoti. 

Ilgalaikis turtas, pateiktas Balanse, yra įvertintas turto įsigijimo faktinę savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. 

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po ilgalaikio turto perdavimo naudoti ir 

nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmosios dienos po jo nurašymo. Turtas yra nudėvėtas, taikant tiesiogiai proporcingą 

nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, 

vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymu. 

Įstaigoje taikomi nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai: 

- kompiuterinė technika bei ryšių priemonės - 4 metai, 

- programinė įranga - 3 metai 

- baldai - 7 metai. 

- lengvieji automobiliai - 6 metai. 

Nustatyta ilgalaikio turto minimali vertė 300 Eur. 
 
 

Atsargos 

Balanse atspindimas trumpalaikis turtas, įkainotas faktine to turto įsigijimo savikaina, taikomas FIFO atsargų 

įkainojimo metodas. 

Skolų KĮC apskaita 

Abejotinų skolų nustatymui KĮC taiko tiesioginį metodą, kiekviena skola ir jos atgavimo galimybė vertinama 

atskirai. Nustačius, kad tikėtina, jog konkreti pirkėjų skola nebus atgauta, ji turi būti pripažįstama abejotinomis. 



Jei skolininkas yra miręs, likviduotas arba bankrutavęs, o įmonė turi visus dokumentus, kurie įrodo skolos 

beviltiškumą, be to, skola buvo įtraukta į mokesčio mokėtojo pajamas ir nuo jos susidarymo praėjo daugiau kaip metai, 

tai ši skola pripažįstama leidžiamais atskaitymais. Priešingu atveju, beviltiška skola nurašoma iš grynųjų pajamų, likusių 

po apmokestinimo. Visos skolos yra inventorizuojamos metų pabaigoje pasirašant skolų suderinimo aktus. Jei po kelių 

metų iš skolininko išreikalaujama dalis arba visa skola, gauta suma yra kredituojamos sąnaudos. 

Pajamų pripažinimas 

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, 

neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ekonominės veiklos padidėjimas. Pinigai, gauti iš anksto už 

prekes, apskaitoje fiksuojami kaip KĮC įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju fiksuojamos tik  suteikus 

paslaugas, pardavus prekes. Kitas pajamas sudaro ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios gautos palūkanos už kredito 

įstaigose laikomus pinigus, valiutos kurso teigiama įtaka ir kitos pajamos, gautos iš veiklos, kuri nėra tiesiogiai susijusi su 

tipine KĮC veikla. 

Sąnaudų pripažinimas apskaitoje 

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse 

ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos 

pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir 

nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų. Sąnaudos, susijusios 

su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patirtos. Prie kitų sąnaudų 

priskiriama neigiama valiutos kurso įtaka, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios mokėti palūkanos, baudos, delspinigiai 

bei sąnaudos, nesusijusios su KĮC tipine veikla. Prie veiklos sąnaudų priskiriamos darbuotojų darbo apmokėjimo, 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo, patalpų išlaikymo, patalpų nuomos, ir kitos veiklos sąnaudos. 

Finansavimo apskaita 

Įstaigos finansavimo šaltinius sudaro tiksliniai įnašai ir gauta parama. 

Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės biudžeto, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų 

teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. 

Gautos piniginės lėšos pagal vykdomus projektus yra pripažįstamos tiksliniais įnašais ir registruojamos apskaitoje 

tada, kai jos faktiškai gaunamos. 

Tiksliniai įnašai patirtoms sąnaudoms kompensuoti pripažįstami dalimis, panaudotais tiek, kiek patiriama sąnaudų, 

kurioms kompensuoti skirtas finansavimas. 

Nepanaudotas tikslinių įnašų dalies likutis rodomas balanso straipsnyje „Finansavimo sumos“. 

Jei tiksliniai įnašai gaunami kaip finansinė parama be jokių sąlygų arba gaunami kaip kompensacija už ankstesniais 

laikotarpiais patirtas sąnaudas ar nuostolius, ar negautas pajamas, jie nedelsiant pripažįstami panaudotais aukščiau 

aprašyta tvarka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aiškinamojo rašto pastabos 

 
1. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas 

 
Ilgalaikio turto įkeisto nėra. 
 

llgalaikis materialusis turtas (Eur) 
Rodikliai Žemė Pastatai ir 

statiniai 
Mašinos 

ir 
įrengima i 

Transporto 
priemonės 

Kita 
įranga, 
prietai- 

sai, 
įrankiai ir 
įren- giniai 

Nebaigta 
statyba 

Kitas mate- 
rialusis 
turtas 

Iš viso 

2018 m. gruodžio 31 d. 
įsigijimo vertė 

- - - - 310 - - 310 

Įsigijimai per 2019 m. - - - - 375 - - 375 
2019 m. gruodžio 31 d. 
įsigijimo vertė 

- - - - 685 - - 685 

Įsigijimai per 2020 m. - - - - 3013 - - 3013 
2020 m. perleisto turto 
vertė 

- - - - - - - - 

2020 m. gruodžio 31 d. 
įsigijimo vertė 

- - - - 3698 - - 3698 

2018 gruodžio 31 d. 
sukauptas 
nusidėvėjimas 

- - - - 58 - - 58 

Nusidėvėjimas per 2019 
m. 

- - - - 140 - - 140 

2019 gruodžio 31 d. 
sukauptas 
nusidėvėjimas 

- - - - 198 - - 198 

Nusidėvėjimas per 2020 
m. 

- - - - 171 - - 171 

2020 m. perleisto turto 
nusidėvėjimas 

- - - - - - - - 

2020 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

- - - - 369 - - 369 

          
2019 m. gruodžio 31 d. 
likutinė vertė  

- - - - 487 - - 487 

2020  m. gruodžio 31 d. 
likutinė vertė  

- - - - 3329 - - 3329 

 
 
 
Nudėvėto, tačiau dar tebenaudojamo ilgalaikio turto KĮC neturi. 



Trumpalaikis  turtas 

2.Atsargos (Išankstiniai apmokėjimai) 

 

Straipsnis Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 388 9 
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 146 165 
iš viso: 534 174 

 

 
3. Per vienerius metus gautinos sumos 

 

Gautinos sumos  

Stambiausios gautinų sumų grupės Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Pirkėjų įsiskolinimas 2963 6390 
Gautina subsidija 2334 0 
Gautinas finansavimas 1042 0 
Kitos gautinos sumos iš 
atskaitingų asmenų 

55 
34 

Mokesčių permokos 2 2 

VISO 6396 6426 

 
4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Piniginį turtą sudaro pinigų likučiai bankuose nacionaline ir užsienio valiuta: 
Pinigų ekvivalentų pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 
Pinigai banke (EUR) 88076 31929 
Pinigai kasoje (EUR) 0 1195 
Paysera 72 135 
iš viso: 88148 33259 

 
 

5.  Kitas trumpalaikis turtas 
 
Kitą trumpalaikį turtą ataskaitiniais metais sudaro sukauptos pajamos 235 EUR (2019 metais 0 EUR)  



6. Finansavimas 
 

 

Pavadinimas 
Gautas 

finansavim
as 

ataskaitini
o 

laikotarpi
o 

pradžioje 

 
Gautas 

finansavimas 

 
Panaudotas 

finansavimas 
per 

finansinius 
metus 

 
Išmokėtas 

finansavimas    
projektų  

partneriams 

 
Gautinas 

finansavimas     
ataskaitinio       
laikotarpio 
pabaigoje 

 
Gautas 

finansavimas 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

1. Aukok.lt 
vykdomi projektai 

 
0 

 
2661 

 
644 

0 1042 
 

3059 

2.  Parama 2367 7293 0 0 0 9660 
3. GPM subsidija 

nuo COVID-19 
nukentėjusioms 
įmonėms 

0 2197 0 0 0 2197 

4. Darbo 
užmokesčio 
subsidijos už 
prastovas/po 
karantino 

0 3570 5904 0 2334 0 

5. Parama 2 proc 
4107 3382 0 0 0 7489 

6. Tiksliniai įnašai 
16209 56629 69742 0 0 3096 

6.1 Vilniaus miesto 
administracija 0 16328 16328 0 0 0 

6.2 LR Sveikatos 
apsaugos ministerija 
2019-2020 m. 16209 35127 51337 0 0 0 

6.3 Socialinių paslaugų 
priežiūros departamentas 

0 5000 1987 0 0 3013 

6.4Vilniaus universitetas 
studentų 
praktikai 0 174 90 0 0 84 

 
Viso: 

 
22683 75732 76290 0 3376 25501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1 Gautos paramos informacija: 
 

 
 
 
 
 

 
Eilės 
Nr. 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalyvis 

 
 
 
 
 

Pavadinimas 

 
 
 
 
 

Įmonės kodas 
buveinė 
(adresas) 

 
 
 
 
 

Pinigais 

 
 
 
 

Turtu 
išskyrus 
pinigus 

 
 
 
 
 

Paslaugomis 

 
 
 
 
 

Turto 
panaudota 

 
 

 
Savanorių darbų 

 
Eur 

 
Valandos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2  Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos panaudojimą 
 

 
Eilės 
Nr. 

 
Paramos dalykas 

 
Likutis 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

 
Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

 
Pergru- 

pavimas* 

Panaudota per 
ataskaitinį laikotarpį 

  
Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

 
Iš viso 

Iš jų 
saviems 
tikslams 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Pinigai 6 474  13336 -3 013  644  0  16 153 

2. Turtas, išskyrus 
pinigus 

0  0  3 013  0  0  3 013  

3. Parama, 
panaudota 
neliečiamajam 
kapitalui formuoti 

X X 0  X X X 

4. Iš viso 6 474  13 336 0  644  0   19 166 

 
 
6.3 Tikslinio finansavimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

 

1. 
LR Juridiniai 
asmenys 

  

7161 

     

 

 
1.1. 

 

UAB Nortal 

300118279 ;  
Rinktinės g. 5, 

LT-09234 Vilnius 

 

 
3000 

     

 

 
1.2. 

Euromonitor 
International - 

Eastern Europe, 
UAB 

300121962; 
Jogailos g. 4, LT-

01116 Vilnius 

 

 
1500 

     

 
1.3. 

 

VšĮ Geros valios 
projektai 
(aukok.lt) 

301678868; 
Goštauto g. 8-39, 

Vilnius 

 
2661 

     

 

2. 

 
Fiziniai smenys ir 
anonimai 

  

2793 

     

4221 
 

3. 
Gyventojai, 
skyrę 
gyventojų 
pajamų 
mokesčio 
dalį 

 3382      

 Iš viso  13 336     4221 

Eilės 
Nr. 

Tikslinio 
finansavimo 
sumų šaltinis 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Panaudota 
per ataskaitinį 
laikotarpį 

Gautinų sumų 
pasikeitimas 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Valstybės 

biudžetas 
 16 209  35 127  51 337  0  0 



 

  
7. KĮC įsipareigojimai 

 
Įmonė ilgalaikių įsipareigojimų ar po vienerių metų mokėtinų sumų neturi. 
 
 

 
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Finansinės skolos: 

0 0 

(tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms 
įmonėms) 
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 
įsipareigojimai 
2. Kredito įstaigoms 
3. Kitos finansinės skolos 
Skolos tiekėjams 26057 939 

Ateinančių laikotarpių pajamos 13579 0 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2506 1325 

Sukauptos sąnaudos 2275 0 

Gauti išankstiniai apmokėjimai 0 826 

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. 36 87 

IŠ VISO 44453 3177 

 

8. Pajamos 

Veiklos rezultatų ataskaitoje „Pardavimo pajamos“ parodytos KĮC uždirbtos pajamos už suteiktas konsultavimo ar 

krizinės komandos paslaugas, suma – 129241 EUR (2019 m. – 45410 EUR). 

Veikla, susijusi su projektais, vykdomais iš Valstybės biudžeto lėšų, veiklos rezultatų ataskaitoje atvaizduota 

,,Finansavimo pajamos" straipsnyje 70386 EUR (2019 m. – 71791 EUR). Visos lėšos panaudotos pagal projektuose numatytas 
sąmatas. 

 

9. Sąnaudos 

Suteiktų paslaugų savikaina 85 177 EUR (2019 m. – 68442 EUR). Šiame straipsnyje atvaizduotos išlaidos 

susijusios su paslaugų teikimu.  

 

 

 

 

 

2020 m. vykdyti projektai finansuojami iš Valstybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių. Gautos lėšos vykdyti 

projektams pripažįstamos panaudotomis tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis. 

 

 

  

2. Savivaldybių 
biudžetai 

 0  16 328  16 328 0  0  

3. Kiti šaltiniai  0  5 174  2 077  0 3 096  
4. Iš viso  16 209  56 629  69 742  0  3 096 

Straipsniai Suma 

Suteiktų paslaugų savikaina 84 814 
Išlaidos savanoriams 323 
Kanceliarinės sąnaudos 25 
Viešinimo ir reklamos sąnaudos 15 
Iš viso 85 177 



Veiklos rezultatų ataskaitoje straipsnyje „Veiklos sąnaudos" atvaizduotos žemiau pateiktos sąnaudos: 
 

Straipsniai Suma 

Sąnaudos, dengiamos iš finansavimo 
sumų 

69 929 

Darbuotojų darbo užmokestis ir kitos 
su darbo santykiais ussijusios 
sąnaudos 

23 816 

Apskaitos paslaugų sąnaudos 2 967 
Kitos veiklos išlaidos 1 395 
Komunalinės ir ūkio sąnaudos 1 191 
Ryšio ir interneto sąnaudos 780 
IT nusidėvėjimas 171 
iš viso: 100 249 

 
*2019 metų savikainos ir veiklos sąnaudų duomenys nėra atvaizduoti pagal tą patį principą, kaip 2020 metų, tad nėra 
palyginami 

 
10. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis 

 
Rodikliai Finansiniai metai Praėję 

finansiniai 
metai 

Likutis 
finansinių 
metų 
pabaigoje 

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo 
santykiais: 

   

1. Vadovams  26819 23445 0 
2. Kitiems susijusiems asmenims    

B. Įmonės suteiktos paskolos:    

1. Vadovams    

2. Kitiems susijusiems asmenims    

C. Gautos paskolos:    

1. Iš vadovų    

2. Iš kitų susijusių asmenų    

D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:    

1. Vadovams    

2. Kitiems susijusiems asmenims    

E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu:    

1. Vadovams    

2. Kitiems susijusiems asmenims    

F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos:    

1. Vadovams ind. Veikla 0 4148 0 
2. Kitiems susijusiems asmenims (dalininkams pagal IV) 34376 26639 0 

G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:    

1. Vadovų    

2. Kitų susijusių asmenų    

H. Parduotas turtas:    

1. Vadovams    

2. Kitiems susijusiems asmenims    

Vidutinis vadovų skaičius per metus 1 1 X 

 
 
 
 

 



11. Nuomojamas turtas 
 

Įmonė yra sudariusi patalpų nuomos sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe. Sutartis galioja iki 2021 metų vasario 
5 dienos. Nuomos mokestis 36,27 EUR/ mėn. Sutartis buvo pratęsta iki 2026 metų vasario 6 dienos ir pakeistas 
nuomos mokestis 278,88 EUR/ mėn.  
 

12. Pobalansiniai įvykiai 
 

Pobalansinių įvykių KĮC neturėjo. 
 

 

 

Direktorė Kristina Lymantaitė 
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