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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

 

VŠĮ Lygių galimybių plėtros centras dalininkams 

 

Nuomonė 

Mes atlikome VšĮ „Lygių galimybių plėtros centras“ (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 m. 
gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, bei 
aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Įstaigos 2021 m. gruodžio 31 
d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos finansų 
ministro įsakymu Nr. 1K-443 patvirtintas Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių 
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles (toliau – Taisyklės). 
 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus 
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame 
nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Tarptautinį 
buhalterių profesionalų etikos kodeksą (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (toliau – TBESV 
kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos 
Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių 
ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir 
tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir 
mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 
užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra 
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu 
auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos 
informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių 
finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių 
reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais 
atžvilgiais: 
 

• Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių 
ataskaitų duomenis; ir 

• Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 
reikalavimų. 

 

 



 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Taisykles ir tokią vidaus 
kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl 
apgaulės ar klaidos. 

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) 
dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai 
vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą. 
 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai 
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas 
užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima 
nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi 
reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų 
ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio 
skepticizmo principo. Mes taip pat:  

• Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, 
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito 
įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei 
reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis 
praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis 
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos vidaus kontrolės 
veiksmingumą.  

• Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais 
susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

• Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis 
surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali 
kilti reikšmingų abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas 
neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus 
finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų 
išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar 
sąlygos gali lemti, kad Įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos. 

• Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar 
finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo 
koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo 
laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme 
audito metu. 
 

UAB NOVUS NUMERUS vardu 

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001485 
 

 

Audrius Masiulevičius 

Partneris 
 

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000611  

Kazio Ulvydo g. 5-83, Vilnius 

Elektroninio parašo data 

 



VIEŠOJI ĮSTAIGA „LYGIŲ GALIMYBIŲ PLĖTROS CENTRAS” 

Įmonės kodas 126270267, Didžioji g. 5-312, Vilnius 
 

 

2021 m. veiklos ataskaita 

 

 VšĮ Lygių galimybių plėtros centro (toliau – Įstaiga) tikslas mažinti visuomenėje 

vyraujančius stereotipus apie lyčių lygybę, organizuojant informacines kampanijas, advokaciją, 

mokymus. Įstaiga prognozuoja, kad ateinantys metai, bus panašiai pelningi, o taip pat veiklos 

galimybės išliks plačios. 

 Įstaigos dalininkai yra: Virginija Aleksejūnė, Augustas Čičelis, Margarita 

Jankauskaitė. Visų dalininkų įnašų vertė yra vienoda – po 29,00 Eur. Ir metų eigoje nesikeitė. Metų 

eigoje nesikeitė įnašų vertė bei dalininkų struktūra. 

 Per 2021 m. Įstaiga iš paslaugų teikimo gavo 2 207,00 Eur. pajamų. Taip pat gavo 

555 491,17 Eur. lėšų projektams vykdyti bei veiklai organizuoti. Finansavimą suteikė: 

Šaltinis Vertė Paskirtis 

Europos ekonominės erdvės 

finansinio mechanizmo 

Aktyvių piliečių fondas 

Lietuvoje  

51903,89 Projekto “„Lyties ir negalios 

sankirtoje: prabilti, įkvėpti, 

įveikti“ įgyvendinimui. Dalinis 

finansavimas. 

Informacija apie projekte 

vykdomas veiklas: 

http://gap.lt/projektai/lyties-ir-

negalios-sankirtoje-prabilti-

ikvepti-iveikti/ 

Europos komisija, LR 

vyriausybė 

15014,24 Projekto „BRIDGE: Vietos 

bendruomenių stiprinimas 

efektyviai kovai su smurtu 

lyties pagrindu artimoje 

aplinkoje“ įgyvendinimui. 

Dalinis finansavimas. 

Informacija apie projekte 

vykdomas veiklas: 

http://gap.lt/projektai/bridge-

vietos-bendruomeniu-

stiprinimas-efektyviai-kovai-

su-smurtu-lyties-pagrindu-

artimoje-aplinkoje-2/ 

Europos komisija, LR 

vyriausybė 

40616,34 Projekto „BALANCE. Visi 

apie tai kalba: darbo ir 

asmeninio gyvenimo derinimas 

tampa realybe“ įgyvendinimui. 

Dalinis finansavimas. 

Informacija apie projekte 

vykdomas veiklas: 

http://gap.lt/projektai/visi-apie-

http://gap.lt/projektai/lyties-ir-negalios-sankirtoje-prabilti-ikvepti-iveikti/
http://gap.lt/projektai/lyties-ir-negalios-sankirtoje-prabilti-ikvepti-iveikti/
http://gap.lt/projektai/lyties-ir-negalios-sankirtoje-prabilti-ikvepti-iveikti/
http://gap.lt/projektai/bridge-vietos-bendruomeniu-stiprinimas-efektyviai-kovai-su-smurtu-lyties-pagrindu-artimoje-aplinkoje-2/
http://gap.lt/projektai/bridge-vietos-bendruomeniu-stiprinimas-efektyviai-kovai-su-smurtu-lyties-pagrindu-artimoje-aplinkoje-2/
http://gap.lt/projektai/bridge-vietos-bendruomeniu-stiprinimas-efektyviai-kovai-su-smurtu-lyties-pagrindu-artimoje-aplinkoje-2/
http://gap.lt/projektai/bridge-vietos-bendruomeniu-stiprinimas-efektyviai-kovai-su-smurtu-lyties-pagrindu-artimoje-aplinkoje-2/
http://gap.lt/projektai/bridge-vietos-bendruomeniu-stiprinimas-efektyviai-kovai-su-smurtu-lyties-pagrindu-artimoje-aplinkoje-2/
http://gap.lt/projektai/visi-apie-tai-kalba-darbo-ir-asmeninio-gyvenimo-derinimas-virsta-realybe/


tai-kalba-darbo-ir-asmeninio-

gyvenimo-derinimas-virsta-

realybe/ 

Europos komisija 51946,19 Projekto „ECAROM Rūpintis 

yra vyriška: vyriškumo normų 

kaita ankstyvąjame ugdyme“ 

įgyvendinimui. Dalinis 

finansavimas. Informacija apie 

projekte vykdomas veiklas:  

http://gap.lt/projektai/rupintis-

yra-vyriska-vyriskumo-normu-

kaita-ankstyvajame-ugdyme/ 

Europos komisija 352296,98 Projekto „Matomos: dėmesys 

smurtui prieš moteris su 

negalia“ įgyvendinimui. 

Dalinis finansavimas. 

Informacija apie projekte 

vykdomas veiklas:  

http://gap.lt/projektai/seen-

sutelkime-demesi-i-smurta-del-

lyties-pries-moteris-su-negalia/ 

JAV valstybės departamentas 40024,82 Projekto „Lygybė saugumui: II 

etapas“ įgyvendinimui. 

Informacija apie projekte 

vykdomas veiklas:  

http://gap.lt/projektai/lygybe-

saugumui-ii-asis-etapas/ 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerija 

3035,00 Pagalba įmonei, nukentėjusiai 

dėl COVID19 pandeminės 

situacijos 

Fiziniai asmenys (tiesiogiai ir 

per GPM lengvatą) 

653,71 Organizacijos veikloms vystyti. 

 Viso: 555 491,17 Eur. 

Per 2021 m. Įstaiga patyrė 13 750 Eur. veiklos sąnaudų, iš jų – 825 Eur. darbo užmokesčio 

sąnaudų. 

Įstaigoje finansinių metų pradžioje dirbo 5 darbuotojai, pabaigoje – 6. 

• Ateinančių finansinių metų LGPC veiklos tikslas: 

Skatinti teigiamą nuostatų ir elgesio pokytį, didinant kultūrinio seksizmo* 

atpažinimą ir skatinant individualizmui alternatyvių abipusiškumo saitų 

kūrimą(si).   

*bet kokie veiksmai, kurie remiasi nuostata, kad moterys ir tai, kas siejama su moterimis, yra mažiau vertinga nei vyrai 

ir tai, kas siejama su vyrais. 

Priemonės šiam tikslui įgyvendinti: 
• Šio tikslo siekiama dirbant kultūros, (re)produkcijos, smurto, vystomojo 

bendradarbiavimo srityse ir vykdant informavimą, švietimą, advokaciją šiomis temomis. 

http://gap.lt/projektai/visi-apie-tai-kalba-darbo-ir-asmeninio-gyvenimo-derinimas-virsta-realybe/
http://gap.lt/projektai/visi-apie-tai-kalba-darbo-ir-asmeninio-gyvenimo-derinimas-virsta-realybe/
http://gap.lt/projektai/visi-apie-tai-kalba-darbo-ir-asmeninio-gyvenimo-derinimas-virsta-realybe/
http://gap.lt/projektai/rupintis-yra-vyriska-vyriskumo-normu-kaita-ankstyvajame-ugdyme/
http://gap.lt/projektai/rupintis-yra-vyriska-vyriskumo-normu-kaita-ankstyvajame-ugdyme/
http://gap.lt/projektai/rupintis-yra-vyriska-vyriskumo-normu-kaita-ankstyvajame-ugdyme/
http://gap.lt/projektai/seen-sutelkime-demesi-i-smurta-del-lyties-pries-moteris-su-negalia/
http://gap.lt/projektai/seen-sutelkime-demesi-i-smurta-del-lyties-pries-moteris-su-negalia/
http://gap.lt/projektai/seen-sutelkime-demesi-i-smurta-del-lyties-pries-moteris-su-negalia/
http://gap.lt/projektai/lygybe-saugumui-ii-asis-etapas/
http://gap.lt/projektai/lygybe-saugumui-ii-asis-etapas/


 

 Siekiamas poveikis:   

• kritinės refleksijos kultūrinio seksizmo ir individualizmo atžvilgiu sustiprėjimas;  

• atotrūkio tarp moterų ir vyrų sumažėjimas remiantis Lyčių lygybės indeksu ir kitais 

tyrimais;  

• sisteminiu lygmeniu integruojami įvairovės politikos aspektai.  

Planuojami atlikti darbai: konkursuose laimėtų projektų įgyvendinimas; naujų projektų rengimas; 

iniciatyvų, skirtų lyčių lygybės, nediskriminavimo klausimams skleisti, įgyvendinimas. 

 

Įstaigoje nėra kolegialių organų. 

Per 2021 m. Įstaiga neatliko išmokų asmenims, susijusiems su dalininkais. 

 

Direktorė  Virginija Aleksejūnė 

   

 



FBA

2022-06-21 d. Nr. S-22-06-01

(sudarymo data)

Eil. Nr.

A. ILGALAIKIS TURTAS 2 016 1 321

I. NEMATERIALUSIS TURTAS

II. MATERIALUSIS TURTAS 1 1 816 3 311

III. FINANSINIS TURTAS

1V. KITAS ILGALIKIS TURTAS 4 200

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 600 523 213 542

I. 675

1I. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 3 240 375

1II. KITAS TRUMPALIKIS TURTAS 5;6 28 615 655

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 2 571 668 211 837

602 539 156 035

C. NUOSAVAS KAPITALAS 112 088 63 679
I. DALININKŲ KAPITALAS 7 87 87

II. REZERVAI 8 37 514 37 514

III. NELIEČIAMSIS KAPITALAS

IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS 9;10 74 487 72 966

D. FINANSAVIMO SUMOS 11 485 264 102 316

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 5 186
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 12;13;14;15;16 5 186 3 968

602 539 156 035

 

_____________     

ĮGALIOTAS ASMUO                                            _____________      
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                                   (parašas)                                    (vardas ir pavardė)                             

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens 

_____________     

pareigų pavadinimas) 

TADAS KAZAKEVIČIUS

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

valdymo organo nario pareigų

            pavadinimas)

Pastabų Nr.
 Ataskaitinis 

laikotarpis 

2022.06.21

(eurais)

TURTAS

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Vilnius, Didžioji g. 5

VšĮ Lygių galimybių plėtros centras, į.k. 126270267

Tvirtinimo žyma

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

ATSARGOS

TURTAS, IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

VIRGINIJA ALEKSEJŪNĖDIREKTORĖ

                        ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

Puslapis 1



VRA

                                  ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

(Tvirtinimo žyma)

2022-06-21 d. Nr. S-22-06-01

            

Eil.    

Nr.
Straipsniai

Pastabų 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

I. PAJAMOS 196 295 144 834

1. PARDAVIMO PAJAMOS 2 207 12 881

2. FINANSAVIMO PAJAMOS 192 338 131 953

3. KITOS PAJAMOS 1 750

II. SĄNAUDOS -194 362 -142 086

1.

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 

SAVIKAINA  IR KITOS PARDAVIMO 

SĄNAUDOS 15 -180 561 -120 546

2. VEIKLOS SĄNAUDOS 16 -13 750 -20 151

3. KITOS SĄNAUDOS 17 -51 -1 389

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ 1 933 2 748

IV. PELNO MOKESTIS -412

V.

GRYNASIS VEIKLOS                                                

REZULTATAS 1 521 2 748

 (parašas)  (vardas, pavardė)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                                   (parašas)                                    (vardas ir pavardė)                             

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens 

ĮGALIOTAS ASMUO                                            _____________      

pareigų pavadinimas) 

DIREKTORĖ

TADAS KAZAKEVIČIUS

VšĮ Lygių galimybių plėtros centras, į.k. 126270267

Vilnius, Didžioji g. 5
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(eurais)

(subjekto įstatuose nurodyto                                                          

valdymo organo nario pareigų                                      

pavadinimas)

VIRGINIJA ALEKSEJŪNĖ

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022.06.21

                                   (sudarymo data)

Puslapis 1



VIEŠOJI ĮSTAIGA „LYGIŲ GALIMYBIŲ PLĖTROS CENTRAS” 

Įmonės kodas 126270267, Didžioji g. 5-312, Vilnius 
 

PATVIRTINTA           

                                                                                                                  2022 m. birželio 21 d.  

                                                                                                                Protokolo Nr. S-22-06-01 

 

 

 

 

 

2021.01.01-2021.12.31  FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2022 m. birželio 21 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Viešoji įstaiga „Lygių galimybių plėtros centras“ (toliau – LGPC) įregistruota 2003 m. 

liepos mėn. 8 d.  

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

LGPC neturi filialų ir atstovybių. 

LGPC neturi dukterinių įmonių. 

LGPC neturi asocijuotų įmonių. 

LGPC pagrindinė veikla: mažinti visuomenėje vyraujančius stereotipus apie lyčių 

lygybę, organizuojant informacines kampanijas, advokaciją. LGPC įgyvendina projektus, vykdo 

mokymus, seminarus, rengia straipsnius ir leidinius, atlieka tyrimus, taip pat  teikia ekspertizę lyčių 

lygybės, lygių galimybių, nediskriminavimo klausimais. 

LGPC darbuotojų kvalifikacijos lygis aukštas. Darbuotojų kaita maža. LGPC darbo 

užmokesčio politika nepriklauso nuo teisės aktų reikalavimų, skiriant darbo užmokestį 

atsižvelgiama į darbuotojo kvalifikaciją, darbų apimtis. Įstaigoje finansinių metų pradžioje dirbo 5 

darbuotojai, pabaigoje – 6. 

 

 II. APSKAITOS POLITIKOS 

LGPC apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę 

atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus: 

1. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-443 patvirtintas Pelno 

nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų 

sudarymo ir pateikimo taisykles 

2. LR buhalterinės  apskaitos įstatymą; 

3. LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą; 



Ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės 

sudarymą. 

LGPC apskaita tvarkoma eurais, operacijos užsienio valiuta fiksuojamos pagal sandorio 

datą galiojusį euro ir užsienio valiutos santykį skelbiamą Lietuvos banko. 

LGPC ilgalaikio turto neturi.  

Turtas, kuris neatitinka ilgalaikio turto kriterijų iš karto nurašomas į sąnaudas (pradėjus 

naudoti). 

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant 

finansinę atskaitomybę - įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į 

tai, kuri iš jų yra mažesnė. Atsargos LGPC įkainojamos taikant FIFO metodą, o apskaitomos taikant 

nuolat apskaitomų atsargų metodą. 

Nuosavo kapitalo klasėje apskaitomi steigėjų įnašai ir sukauptas veiklos rezultatas.  

Pajamos apskaitoje registruojamos ir pateikiamos metinėje finansinėje atskaitomybėje 

remiantis kaupimo principu. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, LGPC 

registruojamos ir pateikiamos metinėje finansinėje atskaitomybėje pagal duomenų kaupimo ir 

pajamų bei sąnaudų palyginimo principus neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar jų išmokėjimą. 

 

III. PASTABOS 

 

Ilgalaikį turtą 2021-12-31 dienai sudarė: 

1. Kompiuterinė technika -1815,72 Eur. 

Trumpalaikį turtą 2021-12-31 dienai sudarė:  

2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 571 667,68 Eur. 

3. Pirkėjų skolos – 240,00 Eur. 

4. Sumokėtas depozitas patalpų nuomotojui- 200,00 

5. Gautinos sumos iš projektų finansuotojų – 27 683,27 Eur. 

6. Kitos gautinos sumos – 931,97 Eur. 

Nuosavą kapitalą sudarė: 

7. Kapitalas – 87 Eur. 

8. Kiti rezervai – 37 514 Eur. 

Veiklos rezultatas 2021-12-31 dienai susidėjo iš: 

9. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas – 1521 Eur. 

10. Ankstesnių metų veiklos rezultatas – 72966 Eur. 

11. Gautas, bet dar nepanaudotas finansavimas – 485 264,30 Eur. 



Ilgalaikių įsipareigojimų bendrovė 2021 metų pabaigai neturėjo. 

Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė: 

12. Skolos tiekėjams – 449,04 Eur. 

13. Įsipareigojimas atskaitingam asmeniui – 759 Eur 

14. Pelno mokesčio įsipareigojimas – 412 

15. Įmokos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – 419,34 Eur. 

16. Kiti sukaupimai – 3 146,00 Eur. 

2021 m. LGPC už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes gavo 2207,00 Eur pajamų. 

Taip pat per 2021  m. panaudojo 192 338 Eur finansavimo, kuris taip pat priskiriamas prie 

ataskaitinio laikotarpio pajamų. Patyrė 1750 Eur. teigiamos valiutų kursų svyravimo įtakos. 

2021 m. ataskaitinių metų sąnaudas sudarė: 

15.Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina – 180 561 Eur. 

16. Veiklos sąnaudos – 13 750,18 Eur. 

17. Kitos sąnaudos – 50,63 Eur. 

 

2021  m. ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas – 1933 Eur. pelnas. Apskaičiuotas 412 Eur. 

pelno mokestis. 2021 m. ataskaitinio laikotarpio grynasis veiklos rezultatas – 1521 Eur. 
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