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Metinis pranešimas 
 
Paramos fondas „Jaunimo linija” (toliau - Fondas) buvo įkurtas 2011 m. vasario 17 d. 
 
Fondo adresas: Naugarduko g. 34, Vilnius, Lietuva. 
 
Emocinės paramos tarnyba „Jaunimo linija“ yra pilietinė iniciatyva, kurios misija – teikti emocinę 
paramą jaunimui. „Jaunimo linijos“ vizijoje jauni žmonės dalinasi sunkumais ir renkasi gyvenimą. 
Tarnybos savanoriai padeda jauniems žmonėms 24 valandas per parą veikiančiu telefonu, elektroniniu 
paštu ir rengia atvirus susitikimus visoje Lietuvoje. „Jaunimo linijos“ pagalba yra nemokama. Tarnyba 
nuo pat jos įsikūrimo 1991 m. gyvuoja savanorių ir lyderių iniciatyvos ir entuziazmo bei rėmėjų dėka. 
 
Vienas didžiausių mūsų pasiekimų 2013 metais – dvigubai padidinome atsakomų skambučių procentą. 
Anksčiau „Jaunimo linija“ spėdavo atsiliepti į vieną iš dvidešimties skambučių, 2013 metais – į vieną 
iš vienuolikos. Esame pasiryžę per artimiausius kelis metus pasiekti, kad atsilieptume bent vieną iš 
trijų skambučių. 
 
Emocinę paramą telefonu telefonu ir laiškais teikė 132 savanoriai. Rudenį mums pavyko pritraukti 
rekordinį skaičių naujų savanorių (200), kurie pradėjo pasiruošimą teikti emocinę paramą. Tikimės, 
kad maždaug pusė iš jų iki vasaros sėkmingai baigs mokymus ir pradės atsiliepinėti į skambučius bei 
laiškus. Taip dar labiau padidinsime atsiliepiamų skambučių skaičių. 
 
Informavome visuomenę apie savižudybių rizikos ženklus ir telkėme savižudybių problemos 
sprendimui – įgyvendinome kampaniją „Tyla žudo“. Pagrindiniai interneto portalai, TV ir radijo stotys, 
populiariausi žurnalai skleidė kampanijos reklamą ir parengė bei paskelbė net 62 straipsnius: 
specialistų komentarus, savanorių istorijas, bandžiusiųjų nusižudyti ar nusižudžiusiųjų artimųjų 
istorijas, skelbė informaciją, kur kreiptis prireikus pagalbos. 
 
Iki 2013 m. „Jaunimo linijos“ veiklas vykdė keturios atskiros organizacijos: paramos fondas „Jaunimo 
linija“, VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras (Vilnius), asociacija „Kauno Jaunimo linija“ ir 
labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras (Klaipėda). Nuo 2013 m. sausio 1 d., 
užbaigus planuotą reorganizaciją, paramos fondas „Jaunimo linija“ tapo vienintele organizacija, 
vykdančia „Jaunimo linijos“ veiklą. Paramos fondas turi tris padalinius Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. 
 
 
Apie skambučius ir laiškus skaičiais: 

 Atsilieptų skambučių skaičius: 114 800 (+9 proc. lyginant su 2012 m.). 
o Iš jų 17 092 dalinosi sunkumais (+7 proc. lyginant su 2012 m.). Likusieji atvejai – 

trumpi skambučiai, kai skambintojai: tylėjo / padėjo ragelį, teiravosi informacijos, 
žaidė ar pan. 

 Skambučiai su savižudybės rizika: 3 044 (+5 proc. lyginant su 2012 m.). 
 Emocinė parama el. laiškais: 1 448 (+13 proc. lyginant su 2012 m.). 

 
Dešimt dažniausių problemų, dėl kurių mums skambino arba rašė: 

 meilės santykiai; 
 savižudybės rizika; 
 santykiai su kitais (tėvais, draugais ir kt.); 
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Įmonės kodas 302594405  PATVIRTINTA 

Įregistruota adresu: Naugarduko g.34, Vilnius  20_____ m. __________________ d. 

protokolo Nr. ________ 

Balansas   
(Litais) 

  
TURTAS 

 

Pastabos 
Nr. 

Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
A. ILGALAIKIS TURTAS  10.924 7.059 
I.  NEMATERIALUSIS TURTAS  - - 
1. Patentai, licencijos    
2. Programinė įranga    
3. Kitas nematerialusis turtas    
II. MATERIALUSIS TURTAS 1 10.924 7.059 
1. Žemė    
2. Pastatai ir statiniai    
3. Mašinos ir įrengimai    
4. Transporto priemonės    
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  7.035 6.587 
6. Nebaigta statyba    
7. Kitas materialusis turtas  389 472 
8. Ruošiamas naudoti materialus turtas  3.500 - 
III. FINANSINIS TURTAS  - - 
1. Po vienerių metų gautinos sumos    
2. Kitas finansinis turtas    
B. TRUMPALAIKIS TURTAS  267.166 62.867 
I.  ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 

VYKDYTI SUTARTYS 
 

205 205 

1.  Atsargos  
2.  Išankstiniai apmokėjimai  205 205 
3. Nebaigtos vykdyti sutartys    
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 2 - 7.500 
1. Pirkėjų įsiskolinimas  - 7.500 
2. Kitos gautinos sumos  -
III.  KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  -
1. Trumpalaikės investicijos    
2. Terminuoti indėliai    
3. Kitas trumpalaikis turtas    
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 3 266.961 55.162 
 TURTAS, IŠ VISO  278.090 69.926 
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Aiškinamasis raštas 
 
1. Bendroji dalis 

Paramos fondas “Jaunimo linija” (toliau - Fondas) buvo įkurtas 2011 m. vasario 17 d. 
 
Fondo adresas :   Naugarduko g. 34, Vilnius, Lietuva. 
 
Paramos fondas „Jaunimo linija“ yra pilietinė iniciatyva, kurios misija – teikti emocinę paramą 
jaunimui. Paramos fondo „Jaunimo linija“ vizijoje jauni žmonės dalinasi sunkumais ir renkasi 
gyvenimą.  
 
Tarnybos savanoriai padeda jauniems žmonėms 24 valandas per parą veikiančiu telefonu,  
elektroniniu paštu ir rengia atvirus susitikimus visoje Lietuvoje. Paramos fondo „Jaunimo linijos“ 
pagalba yra nemokama.  
 
2013 m. gruodžio 31 d. fondo darbuotojų skaičius – 6. 2012 m. gruodžio 31 d. fondo darbuotojų 
skaičius buvo – 3. 
 
2. Apskaitos politika 

 
Atitikimas įstatymams 

Paramos fondo „Jaunimo linija“ finansinių ataskaitų rinkinys parengtas Lietuvos Respublikos Finansų 
ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės 
atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir 
pateikimo taisyklių patvirtinimo“  bei kitus Lietuvos Respublikos Finansinę apskaitą 
reglamentuojančius teisės aktus. 
 
Finansinės ataskaitos buvo parengtos vadovaujantis veiklos tęstinumo principu, darant prielaidą, kad 
fondas tęs veiklą ateityje.  

Ataskaitų parengimo pagrindas 

Rengdama finansines ataskaitas pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. 
įsakymą Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 
vadovybė turi atlikti skaičiavimus ir įvertinimus prielaidoms, kurios daro įtaką apskaitos principų 
taikymui bei su turtu ir įsipareigojimais, pajamomis ir išlaidomis susijusiems skaičiams. Įvertinimai ir 
su jais susijusios prielaidos yra pagrįsti istorine patirtimi ir kitais veiksniais, kurie atitinka esamas 
sąlygas, ir kurių rezultatų pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir įsipareigojimų likutinių verčių, apie 
kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo apskaičiavimų. 
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Ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys) 
 
Fondas sistemingai taikė apskaitos principus, kurie yra tokie patys, kaip ir ankstesniais metais. 
Finansinės ataskaitos parengtos pagal pavyzdines balanso ir veiklos rezultatų ataskaitos  formas, 
nurodytas Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakyme Nr. 1K-372 „Dėl 
pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, kurios pradėtos taikyti sudarant 2013 ir 
vėlesnių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. 

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Užsienio valiuta 

Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų 
atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos Bankas. 

Operacijos užsienio valiuta įvertinamos litais operacijos dieną esančiu valiutos keitimo kursu.  
Gautinos ir mokėtinos sumos ir piniginės lėšos užsienio valiuta įvertinami litais balanso sudarymo 
dieną esančiu valiutos keitimo kursu.  Valiutos kurso pasikeitimo skirtumai, atsiradę įvykdžius šias 
operacijas, apskaitomi veiklos rezultatų ataskaitoje. 

Finansinės rizikos valdymas 

Fondas veikia Lietuvos rinkoje, todėl nesusiduria su reikšminga užsienio valiutos keitimo rizika. Kitų 
rizikų valdymo metodai pateikiami žemiau: 

Kredito rizika 

Fondas nepatiria reikšmingos kredito rizikos koncentracijos, kadangi yra pelno nesiekianti 
organizacija. Fondas nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles.  

Užsienio valiutos keitimo rizika 

Visi Fondo sandoriai, sudarytų 2013 m., yra įvertinti litais, todėl Fondas išvengia užsienio valiutos 
keitimo rizikos. 

Likvidumo rizika 

Fondo politika yra turėti finansavimą per atitinkamas dotacijas ir subsidijas.  

Palūkanų rizika 

Fondas nesinaudojo jokiais finansiniais instrumentais, kad apsaugotų savo finansinę riziką. 
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Balansas 
 
Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės 
sumažėjimą. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas 
sąskaitose yra eliminuojamas, o pardavimo pelnas ar nuostoliai apskaitomi veiklos rezultatų 
ataskaitoje.  
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo 
mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai arba 
perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam 
materialiajam turtui pradėjus veikti,  yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, veiklos 
rezultatų ataskaitoje.  

Tais atvejais, kai galima aiškiai įrodyti, jog šių išlaidų dėka padidės ekonominė nauda iš šio ilgalaikio 
materialiojo turto panaudojimo ir / arba pailgės jo numatytas ekonominio tarnavimo laikas, išlaidos 
yra kapitalizuojamos, pridedant jas prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertės. Fondo taikoma 
minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 500 litų. 
 
Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu, įvertinant numatomą turto naudingo tarnavimo laiką. 
Numatomas turto naudingo tarnavimo laikas: 
 
Baldai   6 metai; 
Kompiuteriai   3 metai; 
Kitas materialusis turtas  4 metai. 
 

Turtas, kurio įsigijimo vertė mažesnė nei 500 litų arba naudingo tarnavimo laikotarpis trumpesnis nei 
1 – eri metai, apskaitomas veiklos rezultatų ataskaitoje įsigijimo momentu. 

Bent kartą per metus, rengiant finansines ataskaitas, fondas atlieka vertės ilgalaikio turto vertės 
sumažėjimo įvertinimą. Esant ilgalaikio materialaus  turto vertės sumažėjimo požymiams, suma, kuria 
sumažėja ilgalaikio materialiojo turto vertė, pripažįstama ataskaitinio laikotarpio nuostoliu dėl turto 
vertės sumažėjimo ir parodoma veiklos rezultatų ataskaitoje kaip veiklos sąnaudos. 

Naudingo tarnavimo laikas yra peržiūrimas bent kartą metuose – kiekvienų finansinių metų pabaigoje 
užtikrinant, kad nusidėvėjimo terminas atitinka numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudingo 
tarnavimo laikotarpį. 

Gautinos sumos 

Pirminio pripažinimo metu pirkėju ir kiti įsiskolinimai pripažįstami savikaina. Paskesnio pripažinimo 
metu gautinos sumos yra apskaitomos amortizuota savikaina įvertinus jų vertės sumažėjimą pagal 
gautinų sumų įsisenėjimą, o ilgalaikės gautinos sumos ir suteiktos paskolos – diskontuota verte, atėmus 
vertės sumažėjimo nuostolius.  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus sudaro pinigai kasoje, banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios 
investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų 
mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.  
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Dotacijos ir subsidijos 

Dotacijos ir subsidijos (toliau – „dotacijos“) , gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos 
ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu. Šiai 
dotacijų grupei priskiriamas ir nemokamai gautas turtas. Dotacijos, susijusios su turtu, suma 
finansinėse ataskaitose pripažįstama panaudota dalimis tiek, kiek nudėvimas su šia dotacija susijęs 
turtas ir veiklos rezultatų ataskaitoje mažinamas atitinkamų sąnaudų straipsnis. 

Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms 
kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra 
laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripažįstamos 
panaudotomis dalimis tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama 
negautų pajamų, kurioms kompensuoti skirta dotacija.  

Gautina dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, jeigu ji atitinka du pripažinimo kriterijus: dotacijos 
gavėjas atitinka dotacijos suteikimo sąlygas; yra dokumentas dėl priimto sprendimo ar yra kitų 
įrodymų, kad dotacija bus teikiama.  

Nepanaudotas dotacijos likutis rodomas balanso eilutėje „Dotacijos ir subsidijos“. 

Atidėjiniai 

Atidėjiniai įsipareigojimams yra apskaitomi atitinkamame balanso straipsnyje kai tikėtina, kad dėl 
praeityje įvykusių įvykių atsiradusiems įsipareigojimams įvykdyti reikės papildomų lėšų.  Jei įtaka yra 
reikšminga, atidėjiniai yra nustatomi, diskontuojant būsimuosius pinigų srautus, taikant ikimokestinę 
diskonto normą, atspindinčią dabartinį pinigų vertės rinkoje įvertinimą, ir, jei reikia, su tuo 
įsipareigojimu susijusias rizikas. 

Mokėtinos sumos 

Pirminio pripažinimo metu mokėtinos sumos pripažįstamos savikaina. Paskesnio pripažinimo metu 
mokėtinos sumos vertinamos amortizuota savikaina. Trumpalaikės mokėtinos sumos 
nediskontuojamos. 

Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo datos sudaryta 
finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas balanso datai pagal pobūdį buvo ilgalaikis. 

Išmokos darbuotojams 

Trumpalaikės išmokos darbuotojams yra pripažįstamos kaip laikotarpio, kurio metu darbuotojai teikė 
paslaugas, einamosios išlaidos. Jas sudaro atlyginimai ir darbo užmokestis, socialinio draudimo įnašai, 
premijos, apmokamos atostogos ir kitos išmokos. Ilgalaikių išmokų darbuotojams nėra. Visi pensijų 
įsipareigojimai priklauso valstybei. 
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Veiklos rezultatų ataskaita 
 
Pardavimo pajamos 

Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. 

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Fondas gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai 
galima patikimai įvertinti pajamų sumą.  

Pagrindinė pajamų dalis yra dotacijų ir subsidijų panaudojimas, kuris aptartas apskaitos politikos dalyje 
“Dotacijos ir subsidijos”.  

Veiklos sąnaudos 

Sąnaudos  pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 
kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tada, kai  
neįmanoma išlaidų  tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu, jos  pripažįstamos sąnaudomis 
tą patį laikotarpį, per kurį buvo patirtos. 

Finansinės ir investicinės pajamos ir sąnaudos 

Finansines pajamas ir sąnaudas sudaro gautinos ir mokėtinos palūkanos, realizuotas ir nerealizuotas 
valiutos kurso pasikeitimo pelnas ir nuostolis, kurie susiję su skolomis ir įsiskolinimais užsienio 
valiuta. Netesybos, delspinigiai pripažįstami pajamomis tada, kai jie yra apmokami. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas 

Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjimų pripažinimo kriterijų, vadinami 
neapibrėžtaisiais. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai nei veiklos rezultatų ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o informacija 
apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. 

Neapibrėžtasis turtas yra toks turtas, kuris dėl Fondo nekontroliuojamų įvykių gali priklausyti Fondui 
ir teikti jai ekonominės naudos. 

Neapibrėžtasis turtas nei veiklos rezultatų ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o informacija apie jį 
pateikiama aiškinamajame rašte. 

Pobalansiniai įvykiai 

Fondas nustatė, kad jo finansinė atskaitomybė koreguojama, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę 
įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims. Informacija apie pobalansinius įvykius, 
dėl kurių finansinė atskaitomybė neturi būti koreguojama, pateikiama aiškinamajame rašte.   
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3. Aiškinamojo rašto pastabos 
1 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (litais) 

 Rodikliai 
Kitas 

materialusis 
turtas 

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai

Ruošiamas 
naudoti 

materialus 
turtas 

Iš viso 

 Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 472 6.587 - 7.059 

a) Įsigijimo savikaina     

 Praėjusių finansinių metų pabaigoje 500 7.879 - 8.379 

 Finansinių metų pokyčiai:     
 - turto įsigijimas  3.216 3.500 6.716 

 - atstatantys įrašai (+)     

 -perleistas ir nurašytas turtas (-)     

 -perrašymai iš turto, skirto parduoti     

 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)     

 Finansinių metų pabaigoje 500 11.095 3.500 15.095 

b) Perkainojimas     

 Praėjusių finansinių metų pabaigoje     

 Finansinių metų pokyčiai:     
 - vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)     
 - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)     

 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)     

 Finansinių metų pabaigoje - - - - 

c) Nusidėvėjimas     

 Praėjusių finansinių metų pabaigoje 28 1.291 - 1.319 

 Finansinių metų pokyčiai:     
 - finansinių metų nusidėvėjimas 83 2.769 - 2.852 
 -perrašymai iš turto, skirto parduoti     
 - atstatantys įrašai (-)     

 
- kitiems asmenims perleisto  
ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) 

    

 - atstatantys įrašai (+)     

 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)     

 Finansinių metų pabaigoje 111 4.060 - 4.171 

d) Vertės sumažėjimas     

 Praėjusių finansinių metų pabaigoje     

 Finansinių metų pokyčiai:     

 - finansinių metų vertės sumažėjimas     

 - atstatantys įrašai (-)     
 - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)     

 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)     

 Finansinių metų pabaigoje - - - - 

e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d) 389 7.035 3.500 10.924 

Fondo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2013 m. sudarė 2.852 Litų (2012 metais – 1.319 
LTL). 2013 m. ir 2012 m. Fondo veiklos rezultatų ataskaitoje ilgalaikio materialiojo turto 
nusidėvėjimas įtrauktas į veiklos sąnaudas.  Ilgalaikio turto, kuris yra gautas dotacijomis, metinis 
nusidėvėjimas yra mažinimas subsidijos amortizacija (2013 metais – 2.852 Litų, 2012 metais – 1.319 
Litų). 
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                     Paramos fondas „Jaunimo linija“
             2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys
 

2 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos (litais) 
 2013-12-31 2012-12-31 

Gautina parama (1) - 7.500 
Kitos gautinos sumos  - - 
Iš viso 0 7.500 

 
(1) Gautina parama iš rėmėjų, pagal pasirašytas paramos sutartis. 

 

3 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (litais) 
 2013-12-31 2012-12-31 

Pinigai bankuose 266.961 54.686 
Pinigai kasoje - 476 
Iš viso 266.961 55.162 

 
 
4 pastaba. Dotacijos (litais) 

 Balansinė vertė 
Likutis 2013 m. sausio 1 d. 31.336 
Gauta dotacijų (subsidijų) per 2013 metus  - 
Gautina dotacija  - 
Dotacijų (subsidijų) amortizacija per 2013 metus (2.852) 
Panaudota dotacija (subsidijos) per 2013 metus (24.277) 

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. (1) 4.207 
 
Dotacijų amortizacija yra įtraukta į veiklos sąnaudas. 

(1) Dotacijos gautos ilgalaikiu turtu. Gautų dotacijų likutis 2013 metų gruodžio 31 dieną sudaro: 
a) Gauti kompiuteriai, baldai ir kita įranga iš asociacijos „International Women‘s Association 
of Vilnius“, likutis – 3.818 LTL; 
b) Gauti baldai iš „Mažeikių lyra“, UAB, likutis – 389 LTL. 
 

5 pastaba. Kitas finansavimas (litais) 

Aprašymas 
Likutis 2013 m. 
sausio 1 d. 

Gauta per 2013 
metus 

Panaudota per 
2013 metus 

Likutis 2013 
m. gruodžio 
31 d. 

a) Iš fizinių asmenų, aukų 
dėžučių ir kt. 

29.114 353.543 (117.727) 264.930 

b) 2 proc. gyventojų pajamų 
mokesčio parama 

- 41.292 (41.292)  - 

c) Verslo parama - 89.621 (89.621) - 

Viso: 29.114 484.456 (248.640) 264.930 
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                     Paramos fondas „Jaunimo linija“
             2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys
 

6 pastaba. Finansavimo pajamos (litais) 
 2013 m. 2012m. 

Kitos finansavimo pajamos:   
Panaudota verslo parama 89.621 117.119 
Panaudotas finansavimas iš fizinių asmenų, aukų dėžučių ir kt. 117.727 458 
Panaudota 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama 41.292 24.507 
Tikslinis finansavimas gautas projektų įgyvendinimui 11.001 17.196 
Iš viso 259.641 159.280 

 
 
 
 
7 pastaba. Kitos pardavimo pajamos (litais) 
 2013 m. 2012 m. 
Pajamų šaltinis   
Emocinės paramos linijų paslauga 8.615 - 
Pajamos už paskaitų vedimą 3.900 - 
Mokymo programos koncepcijos parengimas 1.800 - 
Kitos pajamos 157 - 
Jungtinių tautų vystymo programa (1) - 38.360 
Iš viso 14.472 38.360 

 
(1) Pajamos gautos už keturis įgyvendintus etapus: 

 
1.1 NVO – verslo bendros iniciatyvos diegti ĮSA versle idėjos sukūrimo ir įgyvendinimo 

paslaugų pirmojo etapo „Mokymų programos (metodikos) sukūrimas“ įgyvendinimas 
(pagal sutartį Nr. 2011-11-68), suma – 20.250 LTL; 

1.2 NVO – verslo bendros iniciatyvos diegti ĮSA versle idėjos sukūrimo ir įgyvendinimo 
paslaugų antrojo etapo „Informacinės medžiagos parengimas“ įgyvendinimas (pagal 
sutartį Nr. 2011-11-68), suma – 3.000 LTL; 

1.3 NVO – verslo bendros iniciatyvos diegti ĮSA versle idėjos sukūrimo ir įgyvendinimo 
paslaugų trečiojo etapo „Mokymai GSK darbuotojams pagal parengtą metodiką“ 
įgyvendinimas (pagal sutartį Nr. 2011-11-68), suma – 6.190 LTL; 

1.4 NVO – verslo bendros iniciatyvos diegti ĮSA versle idėjos sukūrimo ir įgyvendinimo 
paslaugų ketvirtojo etapo „Emocinės paramos internetu tiekimo mokymai GSK 
darbuotojams“ įgyvendinimas (pagal sutartį Nr. 2011-11-68), suma – 8.920 LTL. 
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                     Paramos fondas „Jaunimo linija“
             2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys
 

8 pastaba. Veiklos sąnaudos (litais) 
Sąnaudų rūšis 2013 m. 2012m. 
Darbuotojų išlaikymo sąnaudos 154.808 85.405 
Seminarų išlaidos 24.214 24.452 
Patalpų nuomos sąnaudos 21.418 4.356 
Spausdinimo ir kitos reklamos sąnaudos 13.170 6.876 
Patalpų remontas bei medžiagos 11.202 15.389 
Transporto išlaikymo (kelionių sąnaudos) 9.675 8.784 
Reprezentacinės sąnaudos 8.568 688 
Ataskaitų Audito sąnaudos 7.500 7.500 
Mažaverčio  turto nurašymas 7.444 16.753 
Ryšių sąnaudos 7.197 3.437 
Suteiktos paramos sąnaudos 1.550 14.000 
Kitos  5.749 9.638 
Iš viso 272.495 197.278 

9 pastaba. Suteiktos labdaros, paramos sąnaudos (litais) 

Paramos fondas „Jaunimo linija“ 2013 metais suteikė 1.550 litų paramą asociacijai „Kauno jaunimo 
linija“.  2012 metais suteikė paramą „Jaunimo psichologinės paramos centrui“, VŠĮ, pagal paramos 
sutartį, pasirašytą 2012 metais (paramos suma – 14.000 litų). 

10 pastaba. Fondo teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse (litais) 
 Rodikliai  Suma 

Suteiktos arba neatšaukiamai (negrąžinamai) pažadėtos Fondo garantijos - 
Kita (išvardyti) - 

11 pastaba. Finansiniai ryšiai su Fondo vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (litais) 

 Rodikliai  2013 m. 2012m. 
Likutis 2013 

finansinių metų 
pabaigoje 

A. Per metus priskaičiuotos sumos: 53.919  45.254 - 
1. Vadovams (Litais)  (1) 53.827 38.992 - 
2. Kitiems susijusiems asmenims  92 6.262 - 
B. Fondo suteiktos paskolos: - - - 
 Vidutinis vadovų skaičius per metus 2 1 2 
 

Dalininkų susirinkimas skiria Fondo valdybą, kurią sudaro valdybos pirmininkas ir 3 nariai. 

Fondo vadovybę 2013 m. gruodžio 31 d. bei 2012 m. gruodžio 31 d. sudaro direktorius ir projektų 
vadovė. 2013 m. ir 2012 m. Fondo vadovybei nebuvo išmokėta jokių avansų, suteikta paskolų, 
garantijų ar turto perleidimo. 




