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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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