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VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“
Viešosios įstaigos ataskaita už 2016 metus
I.

Bendra informacija

Viešoji įstaiga „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ (toliau tekste Viešoji įstaiga) buvo įregistruota
2004 metais balandžio 26 dieną Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filiale..
VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ pagrindinės veiklos tikslai yra šie:
Psichologinių, socialinių, informacinių ir švietėjiškų paslaugų teikimas Lietuvos Respublikoje ir kitose
šalyse. Psichologinės pagalbos teikimas vaikams, paaugliams ir suaugusiems.
Įstaigų, organizacijų ir specialistų dirbančių su rizikos grupės vaikais ir paaugliais, informacinio ir
bendradarbiavimo modelio kūrimas.
Pažangių darbo metodų ir modelių, susijusių su rizikos grupės vaikais ir paaugliais sukūrimas,
adaptavimas ir įgyvendinimas.
Visuomenės švietimas, nusistovėjusių stereotipų ir nuostatų, žalingų vaikams ir paaugliams, keitimas.
Šviečiamojo ir informacinio pobūdžio literatūros leidimo organizavimas ir platinimas.
Vaikų ir paauglių užimtumo ir kultūrinių renginių organizavimas bei dalyvavimas juose.
Savanorių atranka, paruošimas ir kvalifikacijos kėlimas darbui su rizikos grupės vaikais ir paaugliais.
Mokslinis – tiriamasis darbas.
Siekdama savo tikslų, įstaiga gali verstis ūkine komercine veikla numatyta Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriuje.

Viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas
ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su pavadinimu ir
sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.
1.2. Viešojios įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
1.3. Viešojios įstaigos buveinė: adresas Varšuvos g. 4-1, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.4. Viešoji įstaiga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos
Švietimo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.
1.5. Įstaigos veiklos laikotarpis yra neribotas.
1.6. Įstaigos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.
Viešojoje įstaigoje 2016 gruodžio 31 dieną dirbo 3 darbuotojai.
II.

Ataskaitų parengimo pagrindas

Viešoji įstaiga savo ataskaitą sudarė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m.
lapkričio 22 d. Įsakymu Nr. 1k372 “ Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo”, kuriuo
patvirtinta Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir
finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisykles. Šiuo įsakymu nustatyta, kad finansinė
atskaitomybė pagal Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir
finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisykles rengiama pradedant 2005 metų ir vėlesnių finansinių
metų atskaitomybe.
Pajamos yra pripažįstamos tuomet, kai yra tikėtina, kad Viešoji įstaiga gaus ekonominę naudą ir kai
pajamas galima patikimai apskaičiuoti. Prieš pripažįstant paslaugų pajamas taip pat įvertinamas atitikimas
tokiems kriterijams: pajamos pripažįstamos, kai sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki
balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, kai uždirbamos su jomis susijusios
pajamos.
Prekybos mokėtinos sumos yra apskaitomos nominalia verte.
Gautinos sumos yra apskaitomos nominalia verte, atėmus atidėjimus abejotinoms gautinoms sumoms.
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III.

Pastabos prie Viešosios įstaigos Balanso

A. Ilgalaikis turtas.
II. Materialus turtas
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai. 2013 m. buvo įsigytas daugiafunkcinis spausdinimo
aparatas už 1777,98 .
Likutinė vertė 2016-01-01 247,20. Nusidėvėjimas 246,90. Likutinė vertė 2016-12-31 0,30
B. Trumpalaikis turtas.
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
2. Išankstiniai apmokėjimai:
Būsimų laikotarpių sąnaudos (Internetinio adreso metinis mokestis) 56,28, avansu sumokėtas GPM 57,22
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Viešoji įstaiga turi atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB banke. Likutis 2016.12.31 dienai – 6731,99 .
Viešojios įstaigos kasoje grynųjų pinigų nėra.
C. Nuosavas kapitalas
I. Kapitalas, tai suformuotas steigėjų įnašas lygiomis dalimis įnašas 23,17
IV. Veiklos rezultatas
1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas 3464,04 pelnas
2. Ankstesniųjų metų veiklos rezultatas 5742,5463,64 pelnas
D. Finansavimas
Viešoji įstaiga 2016 metais buvo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos 8000, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos 17827, auka iš fizinių asmenų 200 , 2% gyventojų pajamų mokesčio 1714,03 . Panaudojus
dalį finansavimo, 2016.12.31 likutis – 2874,05. Išsamesnis paaiškinimas –prie Veiklos rezultatų ataskaitos.
E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
II.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

3. Skolos tiekėjams 20,89.
IV. Pastabos prie Viešosios įstaigos Veiklos rezultatų ataskaitos
I. Pajamos
Viešoji įstaiga vykdė ūkinę komercinę veiklą tenkinant viešuosius interesus pagal EVRK :
Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99)
1. Viešosios įstaigos pajamas už suteiktas paslaugas sudaro 12974,68.
2. Finansavimo pajamas
sudaro panaudotas finansavimas iš
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2.1. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ,
buvo kompensuotas darbo užmokestis ir Socialinio draudimo mokestis, ryšių paslaugos, transporto išlaikymas,
projektinės veiklos prekės ir paslaugos 8000.
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, buvo
kompensuotas darbo užmokestis ir Socialinio draudimo mokestis, ryšių paslaugos, transporto išlaikymas,
projektinės veiklos prekės ir paslaugos 17827.
2.2 Kompensuotos veiklos sąnaudos 200 Eur. iš Fizinių asmenų aukos
II. Sąnaudos
1.Suteiktų paslaugų savikaina 9317,70
3. Veiklos sąnaudos
– 26215,94
3.2. Darbuotojų išlaikymo 14281,50
3.3. Nusidėvėjimo 246,90
3.4. Patalpų išlaikymo 2420,00
3.5. Ryšių sąnaudos (mobilus telefonas, pašto išlaidos) 467,49
3.6. Transporto išlaikymo 984,03
3.7. Kitos veiklos (banko mokesčiai, inventorius, ūkinės išlaidos) 8020,02
V.Grynasis veiklos rezultatas - 3464,04 pelnas.
Direktorius

Zigmas Giedrimas

Buhalterė

Deimantė Garuolytė-Giedrimienė
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