
 

LPF „VILTIES CENTRAS“ 
kodas 192029688, Gardino  g. 2A Vilnius 

 

2018 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
      PATVIRTINTA 

2019-04-30 

Protokolo nr 19-1 

 

                                                         I.Bendroji dalis 

 

         LPF “Vilties centras” įregistruotas 1997 m. rugpjūčio 11 d. Įmonės registracijos adresas yra 

Kražių gatvė nr. 23-3, Vilnius. Buveinės adresas Gardino 2A, Vilnius. 
 Identifikavimo kodas 192029688. 

 LPF „Vilties centras“ savo veikloje vadovaujasi  Lietuvos Respublikos įstatymais, 

patvirtintais įstaigos įstatais, yra ne pelno siekiantis juridinis vienetas, turintis ūkinį, finansinį, 

organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas bankuose.  

Įstaigos veikla ir tikslai – šelpti ir teikti materialinę, dvasinę bei psichologinę pagalbą žmonėms, 

esantiems žemiau skurdo ribos, ligoniams, našlaičiams, vaikams, likusiems be tėvų globos, 

daugiavaikėms šeimoms, vienišiems tėvams, socialinės rizikos vaikams ir kitiems socialiai 

pažeidžiamėms asmenims. 

 Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

                   Įstaigos lėšų šaltiniai yra: Fizinių bei juridinių asmenų parama, Vilniaus miesto 

savivaldybės finansavimas. 

                    Ataskaitinio laikotarpio pradžioje dirbo  10 darbuotojų.              

  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 9 darbuotojai.  

  Fondo dalininkų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 1 žmogus. 

  Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2017 metais – 9 žmonių. 

  Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2018 metais – 10 žmonių. 

     LPF „Vilties centras“ filialų neturi.    

 

                                                   II. Apskaitos politika 

 

 1. LPF „Vilties centras“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys 

parengtas vadovaujantis  šiais teisės aktais: 

 Lietuvos Respublikos 2001- 11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574; 

 Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos fondų įstatymų Nr. I-1232; 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-04-17 nutarimu Nr.370 „Inventorizacijos 

taisyklėmis“; 

 Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą ir finansinės 

atskaitomybės sudarymą ir pateikimą,  

 
Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis  bendraisiais apskaitos 

principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos 

tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio 

viršenybės prieš formą.  
4. Nematerialusis turtas. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, o 

ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui. Nematerialiojo 

turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo 

metodą. 

5. Ilgalaikis materialusis Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas  įsigijimo verte, o 

ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė – 1 Eur. Minimali 

IMT vertė 700 Eur. 

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo 

skaičiavimo metodą,   



 

6.Atsargos Atsargos –trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas per vienerius metus. Atsargų apskaitai 

taikomas FIFO būdas. 

Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą 

7.Sąnaudos  

 Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu , kai patiriamos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių 

finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos. 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

Finansinėse  ataskaitose  duomenys  pateikiami  eurais ir centais. 
  
1. NEMATERIALUSIS TURTAS 
 

2018 metais nematerialiojo turto  nebuvo .      

 
2.ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

                                                                                                                             

Materialiojo turto balansinė vertė: 

IMT sudaro automobiliai, virtuvės įranga. 

IMT likutinė vertė 2017 m pradžioje sudarė 5632 € 

Per 2017 m įsigyta ilgalaikio turto už 11465 € (iš jo vienas automobilis už 7000 € gautas 

nemokamai).  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per 2017 metus – 1413 € 

Likutinė vertė 2017 m pabaigoje – 15684 € 

Per 2018 įsigijimo nebuvo 

Priskaičiuota nusidėvėjimo – 2496 

Likutinė vertė – 13188 € metų pabaigoje 

 
3 .TRUMPALAIKIS TURTAS 

 

2017 m pabaigoje trumpalaikį turtą sudaro: 

būsimųjų laikotarpių sąnaudos 440 €, t.y. sąnaudos tenkančios 2018 m. 

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams –95 € 

Trumpalaikis turtas pirktas labdarai, bet dar neišduotas - 259 €. 

Kitos gautinos sumos – 237 € 

Kadangį gaunamas kaip parama maistas yra paskutinės dienos galiojimo, todėl jis sunaudojamas bei 

nurašomas iškarto. 

 2017 m pabaigai pirkto maisto atsargų likutis sudarė 99 €. 

2018 m trumpalaikį turtą sudarė: trumpalaikis turtas pirktas labdarai bet dar neišduotas – 259 €, 

išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2029 €, mokesčių permokos – 47 €, kitos gautinos sumos – 1871 

€, būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 449 € 

 
4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 

 

2018 m pabaigoje įstaiga turėjo 15431 € banko sąskaitose. Grynųjų pinigų kasoje nebuvo. 

                                                                                                                
 IŠ VISO TURTO 
 
2017 metų pabaigoje įstaiga turėjo turto už  31041 € 
 

2018 metų pabaigoje įstaiga turėjo turto už  33274 € 

 

5. FINANSAVIMO SUMOS, KITOS PAJAMOS 

     

 



 

Gauta parama 

2018 metais įstaiga gavo  58000 €  Vilniaus miesto savivaldybės subsidijų: 

Pagal projektą “Pagalbos ranka” – 52000 € 

Pagal projektą “Priklausomybių prevencija ir pasiruošimas reabilitacijai” – 6000 € 

 

2018 metais įstaiga gavo 8847 € iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų: 

Pagal projektą "Aktyvaus senėjimo priemonių vykdymas labdaros ir paramos fonde Vilties centras" –

8847 € 

Fiziniai asmenys – 11982 €; 

VMI pervedė 2 procentus gyventojų GPM  - 617 € 

Surinkta iš fizinių asmenų per tarpininkus (Tele2, Omnitel, Bitė) – 1973 € 

 

Įmonių, organizacijų suteikta parama piniginė  12297 €  : 

LR ETKS – 4795 € 

VKB Biblijos kelias – 2549  € 

UAB Wolt LT– 606 € 

VšĮ Geros valios projektai – 2697 € 

International Church of Vilnius – 450 € 

VšĮ Saulė gojus – 1200 € 

Produktais ir kitais nemaisto prekėmis gautos paramos vertė  975958 € 

UAB Norfos mažmena – 238336 €  

UAB Petrutė – 152 € 

LPF Maisto bankas – 737470  € 

 

Viso gauta 1069674 € paramos 

 
2018 labdaros fondas gavo 500 € draudimo išmoką, bei 16 € dėl likučių taisymų 

 

6.ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2017  m pabaigoje skolos tiekėjams sudarė 818 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 0 €,  kiti 

trumpalaikiai įsipareigojimai (skolos atskaitingiems)  2509 €. 

 
2018  m pabaigoje skolos tiekėjams sudarė 4006 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 0 €,  kiti 

trumpalaikiai įsipareigojimai (skolos atskaitingiems)  2344 €. 

 
16. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 

 
Kuras 8197,45 

Automobilių priežiūra 3445,79 

Mokėjimo tretiesiems asmenims 
sąnaudos 

2400,00 

Draudimo sąnaudos 1154,68 

Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo 
susijusios išlaidos 

48281,96 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 2495,80 

Kitos bendrosios sąnaudos 24063,70 

Ryšio sąnaudos 964,31 

Komisinis mokestis bankui 253,73 

Komunalinės sąnaudos 6619,84 

Valgyklos reikmenys, indai, įrankiai, 
inventorius 

790,37 

Bendros remonto, aptarnavimo ir 
valymo 

113,00 

Mažavertis inventorius 333,88 

Projektai 10717,98 

Aktyvaus senėjimo projektas 10717,98 



 

Mokestis už paramos administravimą 752,81 

Įvairios kitos sąnaudos 3672,00 

Neatskaitomas PVM - leidžiami 3871,31 

Suteikta labdara, parama 978793,50 

Nepasiturinčių ir benamio maitinimas 978339,43 

Suteikta labdara 454,07 

  
   

  
SĄNAUDOS iš viso 1072858,4 

 

                                                                                                                                                                            

Direktorius German Gordejev 

 

 

MB „Vera fides“ finansininkė Jelena Sizonova   
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LPF  VILTIES CENTRAS 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I.Bendroji dalis 

         LPF “Vilties centras” įregistruotas 1997 m. rugpjūčio 11 d. Buveinė yra Gardino g.2A 

Vilnius. 

 Identifikavimo kodas 192029688. 

 LPF „Vilties centras“ savo veikloje vadovaujasi  Lietuvos Respublikos įstatymais, patvirtintais 

įstaigos įstatais, yra ne pelno siekiantis juridinis vienetas, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį 

savarankiškumą, sąskaitas bankuose.  

Įstaigos veikla ir tikslai – šelpti ir teikti materialinę, dvasinę bei psichologinę pagalbą žmonėms, 

esantiems žemiau skurdo ribos, ligoniams, našlaičiams, vaikams, likusiems be tėvų globos, 

daugiavaikėms šeimoms, vienišiems tėvams, socialinės rizikos vaikams ir kitiems socialiai 

pažeidžiamiems asmenims. 

  Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

           Įstaigos lėšų šaltiniai yra: Fizinių bei juridinių asmenų parama, Vilniaus miesto savivaldybės 

finansavimas, Europos sąjungos struktūriniai fondai.  

            Ataskaitinio laikotarpio pradžioje dirbo 10 darbuotojų.              

  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 9 darbuotojų.  

  Fondo dalininkų skaičius finansinių metų pabaigoje 1 žmogus. 

     LPF „Vilties centras“ filialų neturi.    

Gauta parama 

2018 metais įstaiga gavo  58000 €  Vilniaus miesto savivaldybės subsidijų: 

Pagal projektą “Pagalbos ranka” – 52000 € 

Pagal projektą “Priklausomybių prevencija ir pasiruošimas reabilitacijai” – 6000 € 

 

2018 metais įstaiga gavo 8847 € iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų: 

Pagal projektą "Aktyvaus senėjimo priemonių vykdymas labdaros ir paramos fonde Vilties centras" –

8847 € 

Fiziniai asmenys – 11982 €; 

VMI pervedė 2 procentus gyventojų GPM  - 617 € 

Surinkta iš fizinių asmenų per tarpininkus (Tele2, Omnitel, Bitė) – 1973 € 



 

Įmonių, organizacijų suteikta parama piniginė  12297 €  : 

LR ETKS – 4795 € 

VKB Biblijos kelias – 2549  € 

UAB Wolt LT– 606 € 

VšĮ Geros valios projektai – 2697 € 

International Church of Vilnius – 450 € 

VšĮ Saulė gojus – 1200 € 

Produktais ir kitais nemaisto prekėmis gautos paramos vertė  975958 € 

UAB Norfos mažmena – 238336 €  

UAB Petrutė – 152 € 

LPF Maisto bankas – 737470  € 

Paramos panaudojimas Pagal projektą “Pagalbos ranka”: 

Eil. nr.                 Išlaidų pavadinimas                 Suma  (EUR) 

1 Šildymas 900 

2 Elektros energija 3399 

3 Ryšių paslaugos 1007 

4 Transporto išlaikymas 8132 

5 Vandentiekis ir kanalizacija 632 

6 Maisto produktai 1560 

7 Darbo užmokestis 24050 

8 Sodra 12320 

 Iš viso panaudota Vilniaus m  subsidijų 52000  

 

Paramos panaudojimas Pagal projektą “Priklausomybių prevencija ir pasiruošimas reabilitacijai” 

Atsakingų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos  – 6000 € 

 



 

 

Kita parama panaudota bendriems veiklos sąnaudoms: 

Komunalinės sąnaudos – 1689 €, kuras – 99 €, automobilių priežiūra – 3412 €, buhalterinės paslaugos – 

2400 €, draudimo sąnaudos - 1155 €, darbo užmokesčio sąnaudos – 5912 € (dalininkės darbo 

užmokestis –  7327 € per 2018 metus, dalis padengta projekto lėšomis „Priklausomybės prevencija“), 

IMT nusidėvėjimas – 2496 €,  mažavertis inventorius – 334 €, mokestis už paramos administravimą – 

753 €, įvairios kitos – 3463 €, veiklos mokesčių (PVM) – 3871 €,  delspinigiai – 160 €,  

Nepasiturinčių asmenų maitinimui sunaudota produktų už  978794 €. 

Fiziniams asmenims suteikta kitos labdaros už 454 € 

 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per 2017 metus – 1413 € 

Likutinė vertė 2017 m pabaigoje – 15684 € 

Per 2018 įsigijimo nebuvo 

Priskaičiuota nusidėvėjimo – 2496 

Likutinė vertė – 13188 € metų pabaigoje 
 

II. Veiklos ataskaita 

 

2018 metais dviejose valgyklose (Gerovės g.29 ir Gardino g.2A) kiekvieną dieną yra pagaminama 

vidutiniškai 650 maisto porcijų gavėjams.  

Ši paslauga iš didžiosios dalies (500 asmenų) yra finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės, pagal 

projektą „Pagalbos ranka“. 

Kiekvieną darbo dieną paramos gavėjai turėjo galimybę gauti nemokamus pietus vietoje arba išsinešimui.  

 

Yra vykdomas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas pagal priemonę 54+ 

"Aktyvaus senėjimo priemonių vykdymas labdaros ir paramos fonde Vilties centras".  

 

Yra vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas projektas „Priklausomybių prevencija ir 

pasiruošimas reabilitacijai“, kurio tikslas – dirbti su asmenimis, kurie kenčia nuo priklausomybių 

(alkoholio, narkotinių medžiagų). Per 2018 metus reabilitaciją pradėjo 23 asmenys. 

 

Taip pat visų metų eigoje buvo teikiamos šios paslaugos: 

Laikinas apgyvendinimas; 

Parama drabužiais; 

Parama maisto produktais; 

Nemokamos konsultacijos teisiniais, socialiniais, psichologiniais klausimais; 

Rizikos grupei priklausančių asmenų konsultavimas priklausomybių nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų 



klausimais; 

Rizikos grupei priklausančių asmenų reintegracija – pagalba ieškant darbo, konsultacijos. 

 

Direktorius  German Gordejev  

 

 



PATVIRTINTA
2019 04 30
protokolo nr 19-1

(data)

Metai

A. ILGALAIKIS TURTAS 13188           15684           
I. NEMATERIALUSIS TURTAS -                    -                    

1. Patentai, licencijos  

2. Programinė įranga  

3.

II. MATERIALUSIS TURTAS 13188                15684                

1. Žemė

2. Pastatai ir statiniai

3. Mašinos ir įrengimai

4. Transporto priemonės 10319                11700                

5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 2869                  3984                  

6. Nebaigta statyba

7. Kitas  materialusis turtas

III. FINANSINIS TURTAS -                    -                    

1. Po vienerių metų gautinos sumos

2. Kitas finansinis turtas

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 20086           15357           

I.                   2736                     893 

1. Atsargos 259                    798                    

2. Išankstiniai apmokėjimai 2477                  95                      

3. Nebaigtos vykdyti sutartys -                    -                    

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 1919                  237                    

1. Pirkėjų įsiskolinimas

2. Kitos gautinos sumos 1919                  237                    

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS -                    -                    

1. Trumpalaikės investicijos

2. Terminuoti indėliai

3. Kitas trumpalaikis turtas

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 15431                14227                

33274           31041           

BALANSAS

2019 04 30 Nr. 1

PAGAL 2018 M.  Gruodžio 31 D. DUOMENIS

Eurais

TURTAS

Kitas nematerialusis turtas

LPF "Vilties centras"
(ūkio subjekto pavadinimas)

kodas 192029688, Gardino  g. 2A Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

Pastabų 

Nr.

 Ataskaitinis 

laikotarpis 

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 

VYKDYTI SUTARTYS

TURTAS, IŠ VISO



C. NUOSAVAS KAPITALAS 1692             1692             
I. KAPITALAS

II. PERKAINOJIMO REZERVAS

III. KITI REZERVAI

IV. VEIKLOS REZULTATAS 1692                  1692                  

1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas 1692                  1692                  

D. FINANSAVIMAS 25232           26023           
1. Dotacija

2. Tiksliniai įnašai -                    -                    

2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 

2.2. Kiti tiksliniai įnašai

3. Nario mokesčiai

4. Kitas finansavimas 25232                26023                

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 6350             3326             
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI -                    26                      

1. Finansinės skolos

2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 26                      

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 6350                  3300                  

1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis

2. Finansinės skolos

3. Skolos tiekėjams 4006                  791                    

4. Gauti išankstiniai apmokėjimai

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2344                  2509                  

            33274             31041 

Direktorius _____________     

Apskaita tvarkantis asmuo _____________     

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens 

Jelena Sizonova

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

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                           (vardas ir pavardė)                             

 Ataskaitinis 

laikotarpis 

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

pareigų pavadinimas) 

German Gordejev

Pastabų 

Nr.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO
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PATVIRTINTA

2019 04 30

protokolo nr 19-1

            

                                   (data)

Eil. 

Nr.
Straipsniai

Pastabų 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

I. PAJAMOS 1072855          577862           

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

2. Finansavimo pajamos 1072339          577862           

2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos 58000              50100             

2.2. Kitos finansavimo pajamos 1014339          527762           

3. Kitos pajamos 516                  

II. SĄNAUDOS 1072855          577862           

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

2. Kitos sąnaudos

3. Veiklos sąnaudos 1072855          577862           

3.1. Pardavimo

3.2. Darbuotojų išlaikymo 48282              38697             

3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos) 2496                1413               

3.4. Patalpų išlaikymo 6620                7404               

3.5. Ryšių 961                  850                 

3.6. Transporto išlaikymo 11643              11745             

3.7. Turto vertės sumažėjimo

3.8. Kitos veiklos 23605              18844             

3.9. Suteiktos labdaros, paramos 979248            498909           

3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ -                      -                     

IV. PELNO MOKESTIS

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS -                    -                   

Direktorius _____________     

Apskaita tvarkantis asmuo _____________     

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens 

(Eurais)

LPF "Vilties centras"

kodas 192029688, Gardino g. 2A Vilnius

(ūkio subjekto pavadinimas)

(kodas, buveinės adresas)

pareigų pavadinimas) 

PAGAL 2018 M.  Gruodžio 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2019 04 30 Nr. 1

German Gordejev

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                           (vardas ir pavardė)                             

Jelena Sizonova

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