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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

 

 

VO „Gelbėkit vaikus“ nariams, vadovybei 

 

 

Išvada dėl finansinių ataskaitų 

 

Mes atlikome VO „Gelbėkit vaikus“ toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį 

sudaro 2015 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų 

ataskaita, bei aiškinamasis raštas, apimantis reikšmingų apskaitos metodų santrauką bei 

kitą aiškinamąją informaciją (toliau –finansinės ataskaitos), auditą.  

Vadovybės
 
atsakomybė už finansines ataskaitas 

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 

Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą 

ir finansinę atskaitomybę, ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. 

įsakymą Nr.1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 

buhalterinė apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių 

patvirtinimo“, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms 

ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. 

Auditoriaus atsakomybė 

Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu 

auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose 

nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą 

taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų 

iškraipymų. 

Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių 

ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus 

sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos 

rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią 

su finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis 

tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie vidaus kontrolės 

veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės 

atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo 

įvertinimą. 

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus 

nuomonei pagrįsti. 

  



 

 

Nuomonė 

Mūsų nuomone, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais 

teisingai pateikia VO „Gelbėkit vaikus“ 2015 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną 

pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų 

sudarymą, ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr.1K-

372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“. 

Dalyko pabrėžimas 

Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabą Nr. 3.4 kurioje 

atskleidžiama, kad 2015 m. gruodžio 31 d. VO „Gelbėkit vaikus“ nuosavas kapitalas yra 

neigiamas 131 tūkstantis eurų. Vadovybės planai sumažinti nuosavo kapitalo trūkumą taip 

pat atskleisti šioje pastaboje.  

 

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų 

 

Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą VO „Gelbėkit vaikus“ 2015 m. veiklos ataskaitą ir 

nepastebėjome jokių reikšmingų į ją įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų 

VO „Gelbėkit vaikus“ 2015 m. finansinėms ataskaitoms. 

 

 

 

 

Lina Drakšienė 

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000062 

 

2017 m. birželio 9 d.  
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Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001430 
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 

                                                                                                            

BALANSAS 2015 m. gruodžio 31 d. (EUR) 

 

Eil. 

Nr. STRAIPSNIAI 
Pastabos 

Nr. 

Finansiniai 

metai 

Praėję 

finansiniai 

metai 

 TURTAS    

A. ILGALAIKIS TURTAS  73 098 46 316 

I. NEMATERIALUSIS TURTAS  - - 

1. Patentai, licencijos  - - 

2. Programinė įranga  - - 

3. Kitas nematerialusis turtas  - - 

II. MATERIALUSIS TURTAS 3.1 69 160 41 885 

1. Žemė  4 614 2 614 

2. Pastatai ir statiniai  61 294 32 913 

3. Mašinos ir įrengimai  - - 

4. Transporto priemonės  - - 

5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  1 339  3 753 

6. Nebaigta statyba  - - 

7. Kitas  materialusis turtas  1 913 2 605 

III. FINANSINIS TURTAS 3.3 3 938 4 431 

1. Po vienerių metų gautinos sumos  3 938 4 431 

2. Kitas finansinis turtas  - - 

B. TRUMPALAIKIS TURTAS  183 501 478 702 

I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 

NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 
3.2 5 143 25 286 

 1. Atsargos  2 759 20 179 

 2. Išankstiniai apmokėjimai  2 384 5 107 

 3. Nebaigtos vykdyti sutartys  - - 

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 3.3 32 987 256 490 

1. Pirkėjų įsiskolinimas  782 - 

2. Kitos gautinos sumos  32 205 256 490 

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  - - 

1. Trumpalaikės investicijos  - - 

2. Terminuoti indėliai  - - 

3. Kitas trumpalaikis turtas  - - 

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  145 371 196 926 

 TURTAS, IŠ VISO  256 599 525 018 
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 

                                                                                                                  

BALANSAS 2015 m. gruodžio 31d. (EUR) (tęsinys) 

 

Eil. 

Nr. STRAIPSNIAI 
Pastabos 

Nr. 

Finansiniai 

metai 

Praėję 

finansiniai 

metai 

 TURTAS    

C. NUOSAVAS KAPITALAS 3.4 (131 029)  (134 926) 

I. KAPITALAS  -  -    

II. PERKAINOJIMO REZERVAS  -  -    

III. KITI REZERVAI  -  -    

IV. VEIKLOS REZULTATAS  (131 029)  (134 926) 

1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas  3 897  292  

2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas  (134 926)  (135 218) 

D. FINANSAVIMAS 3.10 258 272  522 695  

1. Dotacija  73 012  46 228  

2 Tiksliniai įnašai  140 673 453 864     

2.1 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto   - 1 584    

2.2 Kiti tiksliniai įnašai  140 673 452 280    

3. Nario mokesčiai  -  -    

4. Kitas finansavimas  44 587 22 603  

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  129 356  137 249  

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  18 305  38 199  

1. Finansinės skolos  -  -    

2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 3.5 18 305  38 199  

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  111 051  99 050  

1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis  23 311  11 656  

2. Finansinės skolos  -  -    

3. Skolos tiekėjams  51 020  13 866  

4. Gauti išankstiniai apmokėjimai  -  -    

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  8 635  3 522  

6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 3.6 28 085  70 006  

 NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO 

  
256 599  525 018  

 

 

 

 

Generalinė direktorė     Rasa Dičpetrienė    2017-06-09 

 

 

Įgaliotas asmuo  

(pagal sutartį su UAB "Nordgain")  Martynas Pelenis    2017-06-09 
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 

 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA už 2015 m. gruodžio 31 d. 

pasibaigusius ataskaitinius metus (EUR) 

 

Eil. 

Nr. 
STRAIPSNIAI 

Pastabos 

Nr. 

Finansiniai 

metai 

Praėję 

finansiniai metai 

I. PAJAMOS  881 598 840 381 

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 3.7 3 678 185 

2. Finansavimo pajamos 3.10 877 920 840 196 

2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos   24 012 20 531 

2.2. Kitos finansavimo pajamos  853 908 819 665 

3. Kitos pajamos  - - 

II. SĄNAUDOS  877 701 840 089 

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina   - 

2. Kitos sąnaudos 3.9 2 577 4 502 

3. Veiklos sąnaudos 3.8 875 124 835 587 

3.1 Pardavimo  - - 

3.2 Darbuotojų išlaikymo  36 983 60 805 

3.3 Nusidėvėjimo (amortizacijos)  3 107 2 827 

3.4 Patalpų išlaikymo  956 2 286 

3.5 Ryšių  374 3 134 

3.6 Transporto išlaikymo  1 016 440 

3.7 Turto vertės sumažėjimo  - - 

3.8 Kitos veiklos sąnaudos  700 015 597 423 

3.9 Suteiktos labdaros, paramos  132 673 168 672 

3.10 Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo  - - 

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  3 897 292 

IV. PELNO MOKESTIS  - - 

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS  3 897 292 

 

 

 

Generalinė direktorė     Rasa Dičpetrienė    2017-06-09 

 

 

Įgaliotas asmuo  

(pagal sutartį su UAB "Nordgain")  Martynas Pelenis    2017-06-09 
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Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“  

Visuomeninės organizacijos kodas 190780953, Vilniaus g.39/Klaipėdos g. 6, Vilnius 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015  M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

(EURais, jei nenurodyta kitaip) 

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio Aiškinamasis raštas 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Įregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys 
 

1991 m., palaikant aljanso „Save the Children“ idėjas, Lietuvoje buvo įkurta nepolitinė, nevyriausybinė, nereliginė vaikų teisių gynimo 

organizacija „Gelbėkit vaikus“ (toliau – Organizacija). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, 

Teisingumo ministerijoje 1996 m. kovo mėn. 5 d. Įsakymu Nr.59-V adresu Totorių 15, Vilniuje, įregistruota Lietuvos vaikų gynimo 

organizacija „Gelbėkit vaikus“. Įmonės kodas – 9078095.  
 

2004 m. vasario mėn. 9 d. Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijai „Gelbėkit vaikus“, Juridinių asmenų registro pranešimu, suteiktas 

Paramos gavėjo statusas. 
 

2006m. lapkričio 16d. Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji organizacijos įstatai su pakeistu pavadinimu: Visuomeninė 

organizacija „Gelbėkit vaikus“, teisinė forma asociacija, įmonės kodas 190780953. 

 

1.2. Informacija apie Įmonės buveines 
 

Buveinės adresas: Vilniaus g. 39 / Klaipėdos g. 6, Vilnius LT-01119. 

 

1.3. Finansiniai metai 

Organizacijos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 dieną. 

 

1.4. Organizacijos veikla 

Visuomeninės  organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veikla remiasi Įstatais, įregistruotais 2008 m. lapkričio 18 d. Organizacijos dėmesio 

centre, pirmiausia, yra vaikai, esantys ekstremaliose ir kitokiose sudėtingose situacijose. Todėl Visuomeninė  organizacija „Gelbėkit 

vaikus“ vykdo programas, kurių tikslas: 

- Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas; 

- Švietimas vaiko teisių klausimais; 

- Vaiko socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas; 

- Organizacijos pajėgumų ir finansinio stabilumo stiprinimas. 

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ 2001 m. gegužės 2 d. Reikjavike pasirašė asocijuotos narystės sutartį su tarptautiniu aljansu „Save the 

Children“ ir tapo vienintele Šiaurės Rytų Europos organizacija, didžiausio pasaulinio judėjimo už vaiko teises – tarptautinio aljanso 

„Save the Children“, turinčio 27 šalis nares – tikrąja nare. 

 

1.5. Darbuotojų skaičius 

 

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 2015 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 14 (2014 m. – 8). 

 

2. APSKAITOS POLITIKA 
 

2.1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė  
 

Organizacija tvarkydama apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi:  

- bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme,  

- pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir 

pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), 

patvirtintomis LR finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372,  

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu,  
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Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“  

Visuomeninės organizacijos kodas 190780953, Vilniaus g.39/Klaipėdos g. 6, Vilnius 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015  M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

(EURais, jei nenurodyta kitaip) 

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 

- jeigu Organizacijos finansinės ataskaitos, parengtos taikant bendruosius apskaitos principus ir Taisykles, teisingai neparodo 

Organizacijos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų, Organizacija vadovaujasi atitinkamais Verslo apskaitos 

standartais,  

- kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Organizacijos veiklą ir/ar susijusiais su buhalterinės apskaitos tvarkymu. 

 

2.2. Organizacijos apskaitos politika 
 

Apskaita organizacijoje tvarkoma dvejybiniu įrašu. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos 

Respublikos piniginį vienetą – eurą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas, susijęs su užsienio valiuta, 

apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio arba ūkinės operacijos 

atlikimo dieną. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus – ir lietuvių ir užsienio (anglų) 

kalba. 

 

2.3. Ilgalaikis materialusis turtas 
 

Pripažinimo kriterijai 

Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:  

- Organizacija ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;  

- Organizacija pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;  

- Organizacija gali patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą;  

- turto įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Organizacijos nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, lygią 300 

eurų;  

- Organizacijai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.  
 

Materialusis turtas, sudarantis prielaidas Organizacijai veikti būsimaisiais laikotarpiais, nors ir neduodantis ekonominės naudos 

tiesiogiai, taip pat pripažįstamas ilgalaikiu turtu. Tokio turto pavyzdys yra nekilnojamasis ar kitas turtas, įsigytas Organizacijos 

remiamų vaikų šeimų gyvenimo sąlygoms pagerinti. 
 

Išankstiniai apmokėjimai 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą balanse taip pat priskiriami ilgalaikiam turtui. 
 

Pirminis ir paskesnis registravimas apskaitoje 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas įsigijimo savikaina, iš kurios atimta 

sukaupta nusidėvėjimo suma. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina nustatoma prie pardavėjui sumokėtos arba mokėtinos už 

šį turtą sumos pridedant muitą, akcizą, kitus negrąžinamus mokesčius, susijusius su šio turto įsigijimu, atsivežimo bei šio turto 

parengimo naudoti išlaidas (instaliavimo, bandymo, derinimo ir kitas), padarytas iki jo naudojimo pradžios. Į nekilnojamojo turto 

įsigijimo savikainą įskaitomas turto įregistravimo mokestis ir remonto sąnaudos, patirtos iki jo naudojimo pradžios. Į ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijimo savikainą taip pat įskaitomas pridėtinės vertės mokestis, kuris yra negrąžinamas (neatskaitomas). 
 

Neatlygintinai gautas turtas 

Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame perdavimo 

dokumente nurodyta to turto vertė. Kai turto vertė nenurodyta, gauto ilgalaikio materialiojo turto vertę, kuri ir bus laikoma įsigijimo 

savikaina, nustato Organizacija, atsižvelgdama į to turto tikrąją vertę jo gavimo metu, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. 

Tuo atveju, kai tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina yra 

lygi vienam eurui. Prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos priskiriamos tiesiogiai su šio turto įsigijimu ir paruošimu 

naudoti susijusios išlaidos. 
 

Nusidėvėjimas 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma, kurią Organizacija nusistato, 

atsižvelgdama į planuojamą konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudingo tarnavimo laiką. Nudėvimoji ilgalaikio 

materialiojo turto vertė apskaičiuojama iš jo įsigijimo savikainos atimant nustatytą likvidacinę vertę. Likvidacinę vertę nustato 

Organizacija kiekvienam ilgalaikio turto vienetui.  
 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. 

Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, jo nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos.  
 

Kiekvieno ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudojimo pradžia įforminama Organizacijos vadovo patvirtintu ilgalaikio materialiojo 

turto perdavimo naudoti aktu, kuriame taip pat nurodoma turto vieneto numatomas naudingo tarnavimo laikotarpis, likvidacinė vertė 

ir kita svarbi informacija.  
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Turto naudingo tarnavimo laikas yra tikrinamas kiekvienais metais. Jeigu pastebėtas reikšmingas laukiamos iš to turto naudos 

pasikeitimas, jo naudingo tarnavimo laikas yra pakeičiamas taip, kad atitiktų pasikeitusią situaciją. 

 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokį vidutinį naudingo tarnavimo laiką: 

- Pastatai ir statiniai     15 metų 

- Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  3 metai 

- Kitas materialusis turtas    3-6 metai 
 

Žemė yra neriboto naudojimo laiko turtas, todėl jos nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 
 

Perleidimai ir nurašymai 

Perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas šio turto perleidimo rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš 

gautų pajamų atimant parduoto turto likutinę vertę ir visas su perleidimu susijusias išlaidas.  
 

Netinkamas (negalimas) naudoti ilgalaikis materialusis turtas nurašomas. Jeigu nurašomas turtas nevisiškai nudėvėtas, nenudėvėta 

suma pripažįstama ataskaitinio laikotarpio nuostoliu dėl turto nurašymo. Jeigu ilgalaikis materialusis turtas prarandamas dėl vagystės, 

stichinių nelaimių, gamtos reiškinių ar kitų panašių priežasčių, nuostoliai, atsiradę dėl šio turto praradimo, pripažįstami ataskaitinio 

laikotarpio nuostoliais dėl turto praradimo, jei nėra galimybės šių nuostolių kompensuoti. 

 

2.4. Finansinis turtas 
 

Organizacijos finansinį turtą sudaro:  

- pinigai Organizacijos atsiskaitomosiose sąskaitose banke;  

- sutartinė Organizacijos teisė gauti pinigus, kuri finansinėse ataskaitose parodoma kaip gautinos sumos.  
 

Organizacija neatlieka operacijų grynaisiais pinigais ir neturi kasos. Aukų dėžutėse esantys pinigai pripažįstami balanse tik juos 

inkasavus ir įnešus šiuos inkasuotus grynuosius pinigus į Organizacijos sąskaitą banke.  
 

Klasifikavimas balanse  

Balanse Organizacijos finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Trumpalaikiam turtui priskiriami pinigai banke, 

trumpalaikiai terminuoti indėliai, per vienerius metus gautinos sumos. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriamos po vienerių metų 

gautinos sumos.  
 

Pirminis pripažinimas ir vertinimas  

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tik tada, kai Organizacija gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus. Pirmą 

kartą pripažindama finansinį turtą, Organizacija įvertina jį įsigijimo savikaina. Į finansinio turto įsigijimo savikainą įtraukiamos ir 

tiesioginės sandorių sudarymo išlaidos.  
 

Jei finansinis turtas įsigyjamas ar atgaunamas išsimokėtinai per ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį nuo įsigijimo datos ir jei sutartyje 

palūkanos nenurodytos arba jų dydis reikšmingai skiriasi nuo rinkos palūkanų normos, įsigijimo savikaina apskaičiuojama visą 

mokėtiną ar gautiną sumą diskontuojant iki dabartinės pinigų vertės pritaikius rinkos palūkanų normą. Nediskontuotos ir diskontuotos 

sumų skirtumas pripažįstamas palūkanų pajamomis ar sąnaudomis per visą atsiskaitymo laikotarpį.  
 

Paskesnis vertinimas  

Sudarant finansines ataskaitas, gautinos sumos ir terminuoti indėliai parodomi amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant 

apskaičiuotų palūkanų metodą. 
 

Vertės sumažėjimas  

Finansinio turto vertė yra sumažėjusi, jei jo balansinė vertė yra didesnė už sumą, tikėtiną atgauti už tą turtą. Paskutinę kiekvieno 

ataskaitinio laikotarpio dieną Organizacija įvertina, ar nėra objektyvių prielaidų, kad finansinio turto vertė gali sumažėti. Jei tokių 

prielaidų yra (pavyzdžiui, gautinos sumos mokėjimai yra pradelsti, skolininkas bankrutavo, ir pan.), apskaičiuojama už tą turtą tikėtina 

atgauti suma ir, atitinkamai sumažinus balansinę vertę, pripažįstamas nuostolis dėl vertės sumažėjimo. 
 

Jei per paskesnį laikotarpį turto nuvertėjimo ar abejotinos skolos suma sumažėja, nurašytoji finansinio turto vertė yra atkuriama. 

Atkurta finansinio turto vertė neturi būti didesnė už įsigijimo ar amortizuotą savikainą, kuri būtų buvusi, jei nebūtų buvęs pripažintas 

vertės sumažėjimas. Atkurtoji vertė turi būti įtraukiama į ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitą. 
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2.5. Finansiniai įsipareigojimai 
 

Finansinius įsipareigojimus sudaro Organizacijos sutartiniai įsipareigojimai sumokėti pinigus, pavyzdžiui, mokėtinos sumos tiekėjams 

už gautas prekes ar paslaugas, gautos paskolos ir pan.  
 

Klasifikavimas balanse  

Balanse finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriamos po 

vienerių metų mokėtinos sumos ir gautų paskolų dalys, mokėtinos po vienerių metų.  
 

Pirminis pripažinimas ir vertinimas  

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Organizacija prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus. Planuojami 

sandoriai, kurių dar nereikia vykdyti, Organizacijos finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio 

įsipareigojimo apibrėžimo. Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą, Organizacija jį įvertina savikaina. Su sandorių sudarymu 

susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ir parodomos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje. Finansinio 

įsipareigojimo savikaina nustatoma pagal gauto turto ar paslaugų vertę. Jei Organizacija prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus per 

ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį ir jei sutartyje palūkanos nenurodytos arba jų dydis reikšmingai skiriasi nuo rinkos palūkanų normos, 

savikaina apskaičiuojama visą mokėtiną sumą diskontuojant iki dabartinės pinigų vertės pritaikius rinkos palūkanų normą. 

Nediskontuotos ir diskontuotos mokėtinų sumų skirtumas pripažįstamas palūkanų sąnaudomis ar pajamomis per visą įsipareigojimo 

vykdymo laikotarpį.  
 

Paskesnis vertinimas  

Sudarant finansines ataskaitas, trumpalaikės mokėtinos sumos ir kiti finansiniai įsipareigojimai parodomi savikaina, o ilgalaikiai – 

amortizuota savikaina.  
 

Nurašymas  

Organizacija gali nurašyti finansinį įsipareigojimą ar jo dalį tik tada, kai įsipareigojimas įvykdomas, panaikinamas ar nustoja galioti. 

 

2.6. Nuosavas kapitalas 
 

Organizacijos nuosavą kapitalą sudaro sukauptas veiklos rezultatas. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas ir ankstesniųjų 

laikotarpių veiklos rezultatas balanse rodomi atskirai. Rengiant finansines ataskaitas, praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas 

ankstesnių metų veiklos rezultatui. 

 

2.7. Finansavimas 
 

Organizacijos finansavimo būdai gali būti šie:  

- dotacijos;  

- tiksliniai įnašai;  

- nario mokesčiai;  

- kiti.  
 

Dotacijos  

Dotacija atsiranda, Organizacijai neatlygintinai gavus ilgalaikio turto arba įsigijus ilgalaikio turto iš tikslinių įnašų. Dotacija apskaitoma 

kaupimo principu, t.y. ji pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas arba iš tikslinio finansavimo lėšų įsigytas turtas yra 

nudėvimas (amortizuojamas), nurašomas, perleidžiamas arba jo balansinė vertė kitaip mažinama. Balanse rodoma nepanaudota 

dotacijos dalis.  
 

Turtu, kurio nusidėvėjimas neskaičiuojamas (pavyzdžiui, žemės), suteiktos dotacijos pripažįstamos panaudotomis įvykdžius nustatytas 

dotacijos gavimo sąlygas. 
 

Dotacijos apskaitoje užregistruojamos nurodyta gauto turto verte arba tikrąja verte, jei šio turto vertė nebuvo nurodyta. Jei nurodyta 

gauto turto vertė reikšmingai viršija tikrąją jo vertę, gauta dotacija ir turto įsigijimo savikaina užregistruojama to turto tikrąja verte. 

Jeigu turto vertė nenurodyta ir jo tikrosios vertės nustatyti negalima, su turtu susijusios gautos dotacijos vertė yra nulis.  
 

Tiksliniai įnašai  

Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, 

juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama Organizacijai griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami ir 

rodomi apskaitoje, jeigu jie atitinka šiuos požymius:  

- Organizacija pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas;  

- yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų (pasirašytos finansavimo sutartys ir pan.), kad įnašai bus gauti.  
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Tiksliniai įnašai registruojami apskaitoje kaupimo būdu, t.y. visi tiksliniai įnašai, atitinkantys aukščiau nurodytus požymius, 

pripažįstami gautu arba gautinu finansavimu, atitinkamai registruojant ir gautinas sumas turto pusėje (priskiriant jas ilgalaikiam arba 

trumpalaikiam turtui, priklausomai nuo jų planuojamo gavimo laiko). Jei tam tikrais atvejais Organizacija turi abejonių dėl visų ar 

dalies finansavimo sutartyje ar kitame su finansavimu susijusiame dokumente numatytų finansavimo gavimo sąlygų išpildymo, tokie 

tiksliniai įnašai pripažįstami finansavimu naudojant gautų pinigų principą. 
 

Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais per ataskaitinį laikotarpį tiek, kiek tą laikotarpį patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis. 

Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis 

finansavimas. 
 

Nario mokesčiai  

Nario mokesčiai renkami ir naudojami Organizacijos įstatuose numatyta tvarka. Nario mokesčiai į Organizacijos apskaitą traukiami 

juos gavus. Nario mokesčiai pripažįstami panaudotais tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jie gauti.  
 

Kitas finansavimas  

Kitam finansavimui priskiriamos aukos ir parama pinigais, prekėmis bei paslaugomis. Tai parama, kai jos davėjas (anonimas arba 

žinomas) nenurodo Organizacijai konkretaus paramos panaudojimo tikslo, ir Organizacija gali elgtis su šia parama savo nuožiūra 

(pavyzdžiui, inkasuotos aukų dėžutės, periodinės žmonių aukos per banką, įmonių parama pagal sutartis be nurodyto panaudojimo 

tikslo ir pan.).  
 

Toks netikslinis finansavimas, gautas pinigais, pripažįstamas panaudotu tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai pinigai gauti. 
 

Parama, gauta prekėmis, yra įvertinama paramos, dovanojimo sutartyje arba kitame perdavimo dokumente nurodyta jų verte. Jeigu 

prekių vertė dokumente nenurodyta, gautų prekių įsigijimo savikainą nustato Organizacija, atsižvelgdama į šių atsargų tikrąją vertę, jei 

tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Tuo atveju, kai tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, laikoma, kad neatlygintinai 

gautų prekių įsigijimo savikaina yra lygi vienam eurui.  
 

Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tokia pat tvarka kaip tikslinių įnašų finansavimas. Parama, 

gauta prekėmis, įvertinama tikrąja verte ir rodoma kaip atsargos. Tokia parama pripažįstama panaudota (sąnaudos pripažįstamos 

kompensuotomis) tą ataskaitinį laikotarpį, kurį gautos atsargos sunaudojamos. 
 

Paslaugomis (tarp jų ir savanorių darbu) gautos paramos vertė įvertinama sumomis, kurias Organizacija turėtų sumokėti, jei tas 

paslaugas pirktų. Paslaugomis arba savanorių darbu gauta parama finansavimu nepripažįstama, o informacija apie per ataskaitinį 

laikotarpį gautos paramos paslaugomis vertę yra pateikiama finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte. 

 

2.8. Pajamos ir sąnaudos 
 

Pajamos 

Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į 

pinigų gavimą. 
 

Organizacijos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis. 
 

Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Tokios sumos apskaitomos kaip įsipareigojimai trečiosioms 

šalims. 
 

Sąnaudos 

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, nelaikomos sąnaudomis, rodomos 

balanse kaip turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Organizacijos padarytos išlaidos nedelsiant 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 (projektų) įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos. Organizacija 

grupuoja su atskirų programų (projektų) įgyvendinimu susijusias sąnaudas pagal savo pasirinktą sąnaudų grupavimo būdą: t.y. 

programų (projektų) sąnaudoms priskiriamos tiek tiesioginės sąnaudos, kylančios iš projekto veiklų vykdymo (pavyzdžiui, paslaugų 

pirkimas), tiek netiesioginės veiklos sąnaudos (pavyzdžiui, Organizacijos darbuotojų darbo užmokesčio dalis), kiek tai numatyta 

atitinkamos programos (projekto) finansavimo nuostatose. Informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pagal atskiras programas 

(projektus) pateikiama finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte. 

 

  



 
11 

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“  

Visuomeninės organizacijos kodas 190780953, Vilniaus g.39/Klaipėdos g. 6, Vilnius 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015  M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

(EURais, jei nenurodyta kitaip) 

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 

2.9. Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas 
Apskaitos politikos keitimas 

Apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti Organizacijos apskaitai tvarkyti ir finansinėms 

ataskaitoms sudaryti. Jeigu Organizacija keičia apskaitos politiką, tai atliekama perspektyviniu būdu, t.y. nauja apskaitos politika 

taikoma nuo sprendimo ją taikyti priėmimo dienos ir būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais. Apskaitos politikos pakeitimo faktas bei 

poveikis, kurį daro apskaitos politikos pakeitimas ataskaitinio ir ankstesniųjų ataskaitinių laikotarpių Organizacijos rezultatams, 

parodomas ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose ir aprašomas aiškinamajame rašte. 
 

Apskaitinių įvertinimų keitimas 

Apskaitinio įvertinimo keitimas – Organizacijos turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo, taip pat turto ir įsipareigojimų 

balansinės vertės patikslinimas atsižvelgiant į naują informaciją apie turto ir įsipareigojimų dabartinę būklę ar būsimą naudą. Naujas 

apskaitinis įvertinimas apskaitoje taisomas ir finansinėse ataskaitose parodomas perspektyviniu būdu. Apskaitinio įvertinimo keitimo 

poveikis yra įtraukiamas į tą pačią veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo užfiksuotas pirminis įvertinimas. 
 

Klaidų taisymas 

Klaida – netikslumas, atsirandantis dėl neteisingo skaičiavimo, netikslaus apskaitos metodo taikymo, neteisingo ūkinės operacijos ar 

įvykio registravimo, dėl apgaulės ar apsirikimo. Organizacijos apskaitoje klaidos taisomos taikant perspektyvinį būdą, t.y. 

nepriklausomai nuo to, kurį ataskaitinį laikotarpį susidariusi klaida taisoma, jos taisymas registruojamas apskaitoje tuo metu, kai ji 

klaida pastebėta, t.y. ataskaitiniais finansiniais metais. 
 

Praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo rezultatai, turėję įtakos sąnaudų dydžiui, parodomi atskirame veiklos rezultatų 

ataskaitos straipsnyje. Jeigu taisomos ataskaitinių metų klaidos arba praėjusių ataskaitinių laikotarpių nebaigtų programų (projektų) 

klaidos, klaidos taisymas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos straipsnį, kuriame buvo padaryta klaida. 
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AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

3.1. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

 

Rodikliai Žemė  

 

Kita 

įranga, 

prietaisai, 

įrankiai ir 

įrenginiai 

Kitas 

materialusis 

turtas  

Iš viso 

 

Pastatai ir 

statiniai 

 

   
 

   

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 2 614 32 913 3 753 2 605 41 885 

       

a) Įsigijimo savikaina      

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2 614 33 878 8 173 3 490 48 155 

  Finansinių metų pokyčiai: 2 000 31 100 - - 33 100 

  Finansinių metų pabaigoje 4 614 64 978 8 173 3 490 81 255 

       

b) Perkainojimas      

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje - - - - - 

  Finansinių metų pokyčiai: - - - - - 

  Finansinių metų pabaigoje - - - - - 

       

c) Nusidėvėjimas      

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje - 965 4 420 885 6 270 

  Finansinių metų nusidėvėjimas - 2 719 2 414 692 5 825 

  Finansinių metų pabaigoje - 3 684 6 834 1 577 12 095 

       

d) Vertės sumažėjimas      

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje - - - - - 

  Finansinių metų pokyčiai: - - - - - 

  Finansinių metų pabaigoje - - - - - 

       

d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + 

(b) - (c) - (d) 
4 614 61 294 1 339 1 913 69 160 

 

Žemė bei pastatai ir statiniai buvo įsigyti už tikslines lėšas konkretiems projektams įgyvendinti. Šiuo metu jis yra organizacijos 

valdomas ir kontroliuojamas, tačiau ateityje planuojama, kad turo nuosavybė pereis projektų naudos gavėjams., šiems įvykdžius 

sutartas sąlygas. 
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Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“  

Visuomeninės organizacijos kodas 190780953, Vilniaus g.39/Klaipėdos g. 6, Vilnius 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015  M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

(EURais, jei nenurodyta kitaip) 

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 

3.2. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 

 

Sumos pagal rūšis 
Suma, EUR 

finansinių metų pabaigoje 

Suma, EUR 

praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 

Gauta daiktais, dar neišdalinta, parama 2 759 20 179 

Išankstiniai apmokėjimai 2 332 5 059 

Būsimų laikotarpių sąnaudos 52 48 

Viso 5 143 25 286 

 

3.3. FINANSINIS TURTAS IR PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 

 

Sumos pagal rūšis 
Suma, EUR 

finansinių metų pabaigoje 

Suma, EUR 

praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 

Po vienerių metų kitos gautinos sumos 3 938 4 431 

Pirkėjų įsiskolinimas 782 - 

Per vienerius metus gautinas finansavimas 31 713 255 998 

Per vienerius metus kitos gautinos sumos 492 492 

Viso 36 925 260 921 

 
3.4. NUOSAVAS KAPITALAS 

 

Nuosavas kapitalas 2015 gruodžio 31 d. buvo (131 029) EUR.  

Nuosavas kapitalas 2014 gruodžio 31 d. buvo (134 926) EUR.  

2015 finansinių metų veiklos rezultatas - 3 897 EUR. 

2014 finansinių metų veiklos rezultatas - 292 EUR. 

 

Pagrindiniai Organizacijos veiklos finansavimo šaltiniai yra projektiniai ir neprojektiniai, t.y. neapriboto naudojimo – skirti veikloms 

numatytoms Organizacijos įstatuose įgyvendinti ir užtikrinti. Atsižvelgiant į Organizacijos veiklos specifiką, praėjusių laikotarpių 

sukauptą nuostolį ir Save the Children tinklo strategiją visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovybė siekdama užtikrinti 

veiklos tęstinumą nuolat ieško įvairesnių finansavimo šaltinių ir ypatingai daug dėmesio skiria neprojektinio finansavimo dalies 

didinimui ir diversifikavimui.   

 
3.5. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Sumos pagal rūšis 
Suma, EUR 

finansinių metų pabaigoje 

Suma, EUR 

praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 

Finansiniai įsipareigojimai - 11 656 

Įsipareigojimai suteikti paramą 18 305 26 543  

Viso 18 305 38 199 

 
3.6. KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Sumos pagal rūšis 
Suma, EUR 

finansinių metų pabaigoje 

Suma, EUR 

praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 

Įsipareigojimai suteikti paramą 23 329 66 825 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 4 756 3 181 

Viso 28 085 70 006 
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Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“  

Visuomeninės organizacijos kodas 190780953, Vilniaus g.39/Klaipėdos g. 6, Vilnius 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015  M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

(EURais, jei nenurodyta kitaip) 

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 

3.7. PARDAVIMO, PASLAUGŲ PAJAMOS 

 

Sumos pagal rūšis 
Suma, EUR 

finansinių metų pabaigoje 

Suma, EUR 

praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 

Pajamos už suteiktas paslaugas 3 678 185 

Viso 3 678 185 

 
3.8. VEIKLOS SĄNAUDOS IR JŲ KOMPENSAVIMAS 

 

Sumos pagal rūšis 
Suma, EUR 

finansinių metų pabaigoje 

Suma, EUR 

praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 

Projektų sąnaudos 675 352 531 746 

Veiklos sąnaudos 199 772 303 841 

Kitos (finansinės veikos) sąnaudos  2 577 4 502 

Sąnaudos iš viso: 877 701 840 089 

Projektų sąnaudų kompensavimas (675 352) (531 746) 

Veiklos sąnaudos kompensavimas (199 772) (303 841) 

Kitos (finansinės veiklos) sąnaudos kompensavimas (2 577) (4 435) 

Kompensuotos sąnaudos iš viso: (877 701) (840 022) 

Veiklos rezultatas - (67) 

Pajamos 3 678 185 

Žemės finansavimo pajamos 219 174 

Veiklos rezultatas iš viso: 3 897 292 

 
3.9. KITOS SĄNAUDOS IR KITOS SĄNAUDOS 

 

Sumos pagal rūšis 
Suma, EUR 

finansinių metų pabaigoje 

Suma, EUR 

praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 

Kitos sąnaudos   

Užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas 2 563 3 268 

Baudos, delspinigiai 14 67 

Kitos sąnaudos - 1 167 

Kitos sąnaudos iš viso: 2 577 4 502 

 
3.10. FINANSAVIMAS 

 

Kito finansavimo judėjimas per 2014 ir 2015 metus: 

 

 
Tikslinis 

finansavimas 

Netikslinis 

finansavimas 
Dotacija 

Nario 

mokestis 
Iš viso: 

Nepanaudotas likutis 2013.12.31 774 072 - 26 043 - 800 115 

Gauta per 2014 m. 47 944 327 570 24 104 356 399 974 

Panaudota per 2014 m. 530 780 304 967  3 919 356 840 022 

Nepanaudotas likutis 2014.12.31 291 236  22 603 46 228 - 360 067 

Sukauptas finansavimas per 2014 m. 162 628 - - - 162 628 

Finansavimas 2014.12.31 453 864 22 603 46 228 - 522 695 

Gauta per 2015 m. 331 128 240 453 33 100 73 604 754 

Panaudota per 2015 m. 652 843 218 469 6 316 73 877 701 

Nepanaudotas likutis 2015.12.31 132 149 44 587 73 012 - 249 748 

Sukauptas finansavimas per 2015 m. 8 524 - - - 8 524 

Finansavimas 2015.12.31 140 673 44 587 73 012 - 258 272 

 

Iš gautos paramos 2015 m. gauta paslaugomis už 4 343 EUR (2014 m. – 9 120 EUR), gauta vertybėmis 115 254 EUR (2014 m. –  

187 277 EUR). 

 

Nepanaudotos paramos paslaugomis 2015.12.31 likutis buvo 0 EUR. (2014 m. – 0 EUR). 

Nepanaudotos paramos vertybėmis 2015.12.31. likutis 2 759 EUR. (2014 m. – 20 179 EUR). 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015  M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

(EURais, jei nenurodyta kitaip) 

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 

2015 metais Organizacijos vykdytų projektų trumpa informacija: 

 

• Projekto LNK koncerto transliacijos metu yra renkamos aukos Vaikų dienos centrams ir konkrečioms šeimoms. Pagrindinis 

projekto tikslas – visi vaikai auga saugiai, laimingai šeimoje ir jai artimoje aplinkoje. Pagrindinė LNK koncerto projekto 

programinė kryptis Vaikų socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas. Koncerto metu buvo surinktos lėšos Vaikų 

dienos centrams leido tęsti veiklą, aprūpinti vaikus, lankančius Vaikų dienos centrus, maitinimu bei suorganizuoti jiems 

stovyklas. 2015 m. Už LNK koncerto metu bei Aukok „Už vaikystę“ buvo gauta 136 016 EUR. 33 vaikų dienos centrams 

skirta 27 804 EUR parama. Šeimai buvo nupirktas 2 kambarių butas Panevėžio rajone (14 100 EUR), šeimai Klaipėdos rajone 

buvo nupirktas 2 kambarių butas (6 000 EUR).  

• Stiching IKEA Foundation  projekto „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“ sutartis pasirašyta 2012 m. liepos 1 

d. Projekto pabaiga 2015 m. gruodžio 31 d.  2015 m. gautas finansavimas sudarė 84 174 EUR.  Bendra projekto vertė – 

476 814 EUR. Pagrindinis projekto tikslas - sumažinti vaikų, patenkančių į globos institucijas, skaičių, suteikti visokeriopą 

paramą šeimoms, kurios patiria sunkumus, tobulinti ir plėsti bendruomenėse teikiamas paslaugas bei stiprinti šeimų ryšį. 

Projektas įgyvendinamas 15-oje Lietuvos savivaldybių. 

• Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje. Projekto tikslas – padidinti prekybos vaikais 

prevencijos priemonių prieinamumą ir vykdymą, siekiant sumažinti prekybos vaikais atvejų skaičių Lietuvoje, didinti 

problemos žinomumą visuomenėje ir apsaugoti vaikus nuo galimų prekybos žmonėmis rizikų. Projekto vykdymo laikotarpis: 

2013 m. spalio mėn. 01 d. – 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. Skirtas finansavimas 408 010 Lt (118 168 EUR). 2015 m. gautas 

finansavimas sudarė 45 606 EUR.  

 

3.11 VADOVAMS IŠMOKĖTOS PINIGŲ SUMOS 

 

Per metus pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d. visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovui buvo priskaičiuotas 12 988 

EUR (2014 m. – 15 907 EUR) atlyginimas, išmokėta 9 871 EUR (2014 m. – 12 137 EUR). Abu ataskaitinius laikotarpius visuomeninėje 

organizacijoje „Gelbėkit vaikus“ dirbo vienas vadovas. Per laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. 

visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovui nebuvo neatlygintai perduoto turto ar suteikta paskolų. 

 

 

 

 

  

Generalinė direktorė     Rasa Dičpetrienė    2017-06-09 

 

 

Įgaliotas asmuo  

(pagal sutartį su UAB "Nordgain")  Martynas Pelenis    2017-06-09 
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VDC Lietuvoje

savivaldybių su 
veikiančiais VDC

vaikų ir jų šeimų 
reguliariai naudojosi 
VDC paslaugomis

Įvykdytas 15-oje Lietuvos savivaldybių Surengti mokymai virš 1 500 specialistų

Beveik 1000 šeimų dalyvavo 
psichologinėse konsultacijose ir tėvystės 

mokymuose

Virš 600 vaikų suteiktos individualios 
psichologo konsultacijos

Tikslas: sumažinti 
vaikų, patenkančių 
į institucijų globą, 

skaičių

Vaikų dienos centras (VDC) – tai dienos globos socialinių paslaugų įstaiga, 

teikianti paslaugas vaikams, augantiems socialinės rizikos, socialiai remtinose bei 

socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose 

700 
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EFEKTYVIOS ALTERNATYVOS INSTITUCINEI GLOBAI 
PROGRAMA 

 

VAIKŲ DIENOS CENTRAI 
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13-tą kartą vykdyta 
„Mergaičių 

programa“, kurioje 
dalyvavo keli šimtai 

mergaičių

Mergaitės iš 
socialinės rizikos 

šeimų, gyvenančių 
atokiose vietovėse, 

reguliariai gavo 
psichologinę, 

socialinę ir emocinę 
paramą

Programą vainikavo 
vasaros stovykla, 
kurioje jos įgyjo 

aktualių gyvenimiškų 
įgūdžių ir išbandė 

save įvairiose srityse

„Tikime, kad vaikams pristatant 

klasikos kūrinius netikėtame ir 

betarpiškame kontekste galima 

paskatinti juos domėtis muzika bei 

griauti įsitikinimą, kad menas ir 

klasika yra įdomūs tik siauram 

žmonių ratui.“ 

- LMTA Studentų Atstovybė 

 

 

Renginiai surengti 12-os Vaikų Dienos Centrų auklėtiniams, kurio metu jaunieji 

atlikėjai supažindino vaikus su klasikine muzika, klasikų gyvenimais ir įvairiomis 

muzikos domybėmis 

 

MERGAIČIŲ PROGRAMA 

 

KLASIKA META IŠŠŪKĮ 
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„Netrūko intrigos ir gražių akimirkų. 

Vieni bėgo šventiškai, kiti draugiškai 

susirungė pasirinktose distancijose. Na, o 

šventės kulminacijoje aikštyne pasirodė 

mokytojų ir tėvelių, prijaučiančių akcijai. 

Žmonės parodė, kad gali ne tik paaukoti, 

bet ir baigti pasirinktą distanciją!" 

- Rolandas Kazlauskas, kūno kultūros mokytojas, 

Kauno miesto „Žiburio" pagrindinė mokykla 

 

„Labai patiko visiems mokiniams, 

mokytojams, tėvams ir labai 

džiaugiamės, kad taip aktyviai 

prisijungė ir parodė savo gerumą bei 

supratimą. Sėkmės jums. Atliekate 

milžinišką, neįkainojamą darbą." 

- Diana Tarnauskienė, socialinė pedagogė, 

Vilkaviškio miesto „Ažuolo" progimnazija  

 

 

366 DALYVUSIOS 
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66000DALYVAVĘ 
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46000
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Surengti mokymai 7 savivaldybėse - Trakų, Kauno, 

Klaipėdos, Druskininkų, Šiaulių, Utenos, Jurbarko 

220 dalyvių dalyvavo tarptautinėje konferencijoje 
„Iššūkiai kovojant su prekyba žmonėmis” 

 

Parengtos 4 TV laidos, Žinių radijo laida, lauko 

plakatai, reklama viešajame transporte 

ZAMBIJAI 

NEPALUI 

 

Mikutos k. 

pastatėme 

mokyklą 

 

500 eurų 

parama 

   PABĖGĖLIAMS 

 
  UKRAINAI 

32 000 eurų 

parama 

15 300 eurų 

parama 
 

PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJOS PROGRAMA 

TARPTAUTINĖ PAGALBA 
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5 123 
BATŲ PORŲ 

 Išdalinta skurdžiausiai gyvenantiems Lietuvos vaikams

5 000 

eurų 
 Skirta šeimų, vaikų ir jaunuolių įgalinimo projektui 

68 805 

eurų 
 Skirta paramai šeimoms 

Skirta VĮ, globojančioms darbuotojoms ir šeimoms 
7 895 

eurų 

Surinkta aukų dėžutėse 

47 157 

eurų 

Surinkta „Padovanokimi RIMI kortelės taškus vaikams“ 

 

 5 450 

eurų 

KITI PROJEKAI 
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