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Dovydas Kiauleikis, Valdybos narys
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Paulius Skruibis, Valdybos narys
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Nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2021 m. balandžio 6 d.: Greta Laukaitienė, Direktorė

Nuo 2021 m. balandžio 7 d.: Diana Bukantaitė - Kutkevičienė, Direktorė

Auditorius

UAB DELOITTE LIETUVA

Bankai

AB Swedbank

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

AB SEB bankas 

Juridinė forma

Viešoji įstaiga
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2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

Veiklos ataskaita

SAVANORIAI

2020 metų pabaigoje „Jaunimo linija“ jungė 320 aktyvių savanorių, iš kurių:

·         225 teikė emocinę paramą telefonu, laiškais ir pokalbiais internetu;

·         67 vedė mokymus naujiems ir esamiems savanoriams;

·         33 dirbo emocinio palaikymo kitiems savanoriams programoje „Užnugaris“;

·         16 vykdė kokybinius emocinės paramos teikimo stebėjimus ir vertinimus;

·         36 buvo mentoriais kitiems savanoriams ir lydėjo juos savanorystės kelyje.

2020 metais mokymus sėkmingai baigė ir „Jaunimo linijos“ gretas papildė 76 naujų savanorių.
Veiklą organizacijoje baigė 68 savanoriai.

SKAMBUČIAI

7 dažniausių problemų, dėl kurių skambino:

·         Santykiai

·         Gyvenimo prasmė

·         Psichikos problemos

·         Savęs žalojimas / savižudybės rizika

·         Fizinė sveikata

·         Priklausomybės

·         Finansiniai sunkumai

2020 metais savanoriai budėjo prie telefono 24 801 valandas ir atsiliepė į 61% skambučių. Bandymų prisiskambinti
buvo šiek tiek virš 51 tūkst., iš kurių atsiliepta – virš 31 tūkst.

Viešoji įstaiga „Jaunimo linija“ – tai emocinės paramos telefonu ir internetu tarnyba, kurioje dirba savanoriai.
„Jaunimo linijos“ misija – tai klausantys, girdintys ir drąsinantys kalbėti savanoriai, o vizija – nė vienas nepaliktas
vienas. Tarnybos savanoriai padeda jauniems žmonėms 24 valandas per parą veikiančiu telefonu, elektroniniu paštu
ir pokalbiais internetu. „Jaunimo linijos“ pagalba yra nemokama. Tarnyba nuo pat jos įsikūrimo gyvuoja savanorių
ir lyderių iniciatyvos, jų entuziazmo bei rėmėjų dėka.
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(EUR, jei nenurodyta kitaip)

LAIŠKAI

2020 metais atsakyta į 878 laiškus. Atsakymą į savo laišką rašiusieji gavo vidutiniškai per 21 valandą.

6 dažniausios problemos, dėl kurių besikreipiantieji rašė laiškus:

·         Santykiai

·         Psichikos problemos

·         Savęs žalojimas / savižudybės rizika

·         Neigiamas savęs vertinimas

·         Mokslai

·         Gyvenimo prasmė

POKALBIAI INTERNETU

5 dažniausios problemos, apie kurias savanoriai kalbėjosi su besikreipiančiaisiais pokalbiais internetu:

·         Santykiai

·         Savęs žalojimas / savižudybės rizika

·         Psichikos problemos

·         Neigiamas savęs vertinimas

·         Gyvenimo prasmė

BŪSIMŲJŲ LAIKOTARPIŲ TIKSLAI

Ilgalaikiai tikslai 2017-2021 metų laikotarpiui:

a)        ne mažiau 90 proc. atvejų ekspertai pokalbius vertina kaip pavykusius;

b)       ne mažiau 90 proc. atvejų besikreipiantieji po pokalbių pasijuto geriau.

a)        ne mažiau 90 proc. atvejų ekspertai pokalbius vertina kaip pavykusius;

b)       ne mažiau 90 proc. atvejų besikreipiantieji po pokalbių pasijuto geriau.

2021 metų tikslai:

1. Ne mažiau 80 proc. jaunų žmonių* tiki, kad susidūrus su emociniais sunkumais, jiems gali padėti „Jaunimo
linija“.  (*Jauni žmonės – 16-30 m.)

2.1. Atsiliepti ne mažiau 90 proc. kreipimųsi.

2.2. Paruošti 97 naujus savanorius.

4. Ne mažiau 90 proc. savanorių teigiamai vertina savo veiklą ir patirtis organizacijoje.

3. „Jaunimo linija“ teikia kokybišką emocinę paramą:

1. Ne mažiau 80 proc. jaunų žmonių* tiki, kad susidūrus su emociniais sunkumais, jiems gali padėti „Jaunimo
linija“.  (*Jauni žmonės – 16-30 m.)

2. Atsiliepiame į 90 proc. kreipimųsi telefonu ir internetu.

2020 m. savanoriai emocinę paramą internetu teikė 6 vakarus per savaitę (nuo pirmadienio iki šeštadienio) po 4
valandas nuo 18 iki 22 val. Per 2020 metus įvyko 3 241 pokalbiai. Pokalbio sulaukė 66% besikreipiančiųjų.

2.3. Parengti 11 naujų parengiamųjų kursų mokytojų.

3. „Jaunimo linija“ teikia kokybišką emocinę paramą:

4. Ne mažiau 90 proc. savanorių teigiamai vertina savo veiklą ir patirtis organizacijoje.
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VŠĮ "Jaunimo linija", 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

2020 m. pabaigoje Organizacijoje dirbo 12 darbuotojų (iš jų 3-ims suteiktos vaiko priežiūros atostogos).

Direktorė
( parašas )

Finansiniai veiklos rezultatai pateikiami finansinės būklės ataskaitoje, veiklos rezultatų ataskaitoje bei finansinių
ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2020 m. kovo mėn. 11 d. Pasaulinei Sveikatos organizacijai paskelbus pandemiją dėl viruso Covid-19 plitimo, vis
dar egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, kad Viešoji įstaiga 2021 m. gali susidurti su papildomais iššūkiais
efektyviai organizuojant personalo darbą ir teikiant paslaugas. Šių iššūkių mastas yra sunkiai prognozuojamas, o jų
egzistavimas gali pareikalauti papildomų žmogiškųjų ir finansinių resursų. 2020 m., siekiant prisitaikyti prie
pandemijos sukeltų apribojimų, Viešoji įstaiga karantino metu administracijos darbą organizavo per nuotolį, sukūrė
galimybes jungtis prie telefoninių budėjimų sistemų nuotoliniu būdu, taigi atsirado galimybė savanoriams budėti
per nuotolį, budintiems įstaigos patalpose užtikrino saugias budėjimų sąlygas, o naujiems savanoriams
paruošiamuosius kursus organizavo nuotoliniu būdu. Suprasdama, jog pandemija turi ir ateityje turės didelį
neigiamą poveikį visuomenės emocinei ir psichinei sveikatai, „Jaunimo linija“ vykdė informacines kampanijas apie
pagalbos galimybes bei prisijungė prie visuotinio emocinės paramos linijų bendro numerio 1809, taip padidindama
galimybes žmonėms gauti pagalbą jiems sudėtingu metu.

Išsamią veiklos ataskaitą galima rasti www.jaunimolinija.lt tinklapyje.

Diana Bukantaitė - Kutkevičienė

DARBUOTOJAI
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VŠĮ „Jaunimo linija“, 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

A.   34 302   39 909 
I. 1   29 819   38 130 

II. 2    687   1 779 

III. 3   3 796 - 

1V. - - 

B.   364 838   305 043 
I. 4   4 077   5 112 

1I. 5   12 304   15 902 

1II. - - 

IV. 6   348 457   284 029 

  399 140   344 952 

C. - - 
I. - - 

II. - - 

III. - - 

IV. - - 

D. 7,8,9   374 728   333 864 

E.   24 412   11 088 
I. - - 

II. 11   24 412   11 088 

  399 140   344 952 

 

Direktorė
( parašas )

( parašas )

TURTAS, IŠ VISO

TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

KITAS TRUMPALIKIS TURTAS

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS

MATERIALUSIS TURTAS

FINANSINIS TURTAS

KITAS ILGALIKIS TURTAS

Pastabų 
Nr.

2020 m. 
gruodžio 31 d.

TURTAS

(sudarymo data)

Eil. Nr.
2019 m. 

gruodžio 31 d.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-04-20 Nr. 1

NUOSAVAS KAPITALAS
DALININKŲ KAPITALAS

REZERVAI

NELIEČIAMSIS KAPITALAS

SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS

Diana Bukantaitė - Kutkevičienė

Virginija Skirmantė

FINANSAVIMO SUMOS
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS 
IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Buhalterinę apskaitą tvarkančios 
įmonės atstovė
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VŠĮ „Jaunimo linija“, 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

Eil.    
Nr.

Pastabų 
Nr.

2020 m.  2019 m. 

I.   416 529   349 342 
1. 12   13 392   7 687 

2. 13   402 908   341 655 

3. 17    229 - 

II.   416 430   349 297 

1. 14   7 963   13 805 

2. 15   408 461   335 486 

3. 14    6    6 

III.    99    45 
IV. 17    99    45 

V. - - 

 

Direktorė Diana Bukantaitė - Kutkevičienė

Virginija Skirmantė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-04-20 Nr. 1

Buhalterinę apskaitą 

(sudarymo data)

Straipsniai

PAJAMOS
PARDAVIMO PAJAMOS

FINANSAVIMO PAJAMOS

KITOS PAJAMOS

SĄNAUDOS

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA  IR 
KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS

  ( parašas )

  ( parašas )

VEIKLOS SĄNAUDOS

KITOS SĄNAUDOS

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS                                                
REZULTATAS

tvarkančios įmonės atstovė
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VŠĮ „Jaunimo linija“, 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

Aiškinamasis raštas

1.     Bendroji dalis

2.     Apskaitos politika

Atitikimas įstatymams

Ataskaitų parengimo pagrindas

Viešoji įstaiga „Jaunimo linija” (toliau – Viešoji įstaiga) buvo įkurta 2011 m. vasario 17 d.

Viešosios įstaigos adresas – Naugarduko g. 34, Vilnius, Lietuva.

Viešoji įstaiga „Jaunimo linija“ yra pilietinė iniciatyva, kurios misija – teikti emocinę paramą jaunimui. Viešosios įstaigos
„Jaunimo linija“ vizijoje jauni žmonės dalinasi sunkumais ir renkasi gyvenimą. 

Finansinės ataskaitos buvo parengtos vadovaujantis veiklos tęstinumo principu, darant prielaidą, kad Viešoji įstaiga tęs
veiklą ateityje. 

Finansiniai Viešosios įstaigos metai sutampa su kalendoriniais metais.

Rengdama finansines ataskaitas pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 1K-443
„Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės
juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių
neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo", 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.

Viešoji įstaiga sistemingai taikė apskaitos principus, kurie yra tokie patys, kaip ir ankstesniais metais. Finansinės ataskaitos
parengtos pagal pavyzdines finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos formas, nurodytas Lietuvos Respublikos Finansų
ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakyme Nr. 1K-443 „Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372
„Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo", kurios pradėtos taikyti sudarant 2019 ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

Tarnybos savanoriai padeda jauniems žmonėms 24 valandas per parą veikiančiu telefonu, elektroniniu paštu ir rengia atvirus
susitikimus visoje Lietuvoje. Viešosios įstaigos „Jaunimo linijos“ pagalba yra nemokama. 

2020 m. gruodžio 31 d. Viešosios įstaigos vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 12 (2019 m. gruodžio 31 d. – 11).

Viešosios įstaigos „Jaunimo linija“ finansinių ataskaitų rinkinys parengtas 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“, kurios buvo pakeistos
2018 12 18 Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-443 bei kitus Lietuvos Respublikos Finansinę apskaitą
reglamentuojančius teisės aktus.
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VŠĮ „Jaunimo linija“, 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

Finansinės rizikos valdymas

Finansinės būklės ataskaita

Ilgalaikis nematerialus ir materialusis turtas

Kredito rizika. Viešoji įstaiga nepatiria reikšmingos kredito rizikos koncentracijos, kadangi yra pelno nesiekianti
organizacija. Viešoji įstaiga nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles. 

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

Tais atvejais, kai galima aiškiai įrodyti, jog šių išlaidų dėka padidės ekonominė nauda iš šio ilgalaikio turto panaudojimo ir /
arba pailgės jo numatytas ekonominio tarnavimo laikas, išlaidos yra kapitalizuojamos, pridedant jas prie ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo vertės. Viešosios įstaigos taikoma minimali ilgalaikio turto vertė yra 500 eurų.

Užsienio valiuta

Visos sumos šiose Viešosios įstaigos finansinėse ataskaitose yra pateiktos eurais – valiuta, kuri 2020 m. ir 2019 m. gruodžio
31 d. buvo Lietuvos Respublikos nacionalinė valiuta.

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

Ilgalaikis nematerialus ir materialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 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 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. 

Užsienio valiutos keitimo rizika. Visi Viešosios įstaigos sandoriai, sudaryti 2020 m., yra įvertinti eurais, todėl Viešoji
įstaiga išvengia užsienio valiutos keitimo rizikos.

Likvidumo rizika. Viešosios įstaigos politika yra turėti finansavimą per atitinkamas dotacijas ir subsidijas. 

Palūkanų rizika. Viešoji įstaiga nesinaudojo jokiais finansiniais instrumentais, kad apsaugotų savo finansinę riziką.
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VŠĮ „Jaunimo linija“, 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

Programinė įranga 3 metai;
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 3-4 metai;
Kitas materialusis turtas 6 metai.

Nepanaudotas dotacijos likutis rodomas finansinės būklės ataskaitos eilutėje „FINANSAVIMO SUMOS“

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 finansinės būklės ataskaitoje, 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. 

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.

Dotacijos ir subsidijos

Gautinos sumos

Pirminio pripažinimo metu pirkėjų 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

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

Amortizacija ir nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu, įvertinant numatomą turto naudingo tarnavimo laiką.
Numatomas turto naudingo tarnavimo laikas:

Turtas, kurio įsigijimo vertė mažesnė nei 500 eurų arba naudingo tarnavimo laikotarpis trumpesnis nei vieni metai,
registruojamas veiklos rezultatų ataskaitoje įsigijimo momentu.

Bent kartą per metus, rengiant finansines ataskaitas, Viešoji įstaiga atlieka ilgalaikio turto vertės sumažėjimo įvertinimą.
Esant ilgalaikio turto vertės sumažėjimo požymiams, suma, kuria sumažėja ilgalaikio turto vertė, pripažįstama ataskaitinio
laikotarpio nuostoliu dėl turto vertės sumažėjimo ir parodoma veiklos rezultatų ataskaitoje kaip veiklos sąnaudos.
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VŠĮ „Jaunimo linija“, 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

Veiklos rezultatų ataskaita

Pardavimo pajamos

Finansinės ir investicinės pajamos ir 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.

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

Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Viešoji įstaiga 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

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.

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 finansinės būklės ataskaitos datai pagal pobūdį buvo ilgalaikis.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai 

Atidėjiniai

Atidėjiniai įsipareigojimams yra apskaitomi atitinkamame finansinės būklės ataskaitos 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

Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjimų pripažinimo kriterijų, vadinami neapibrėžtaisiais. Neapibrėžtieji
įsipareigojimai nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame
rašte. 

Išmokos darbuotojams
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VŠĮ „Jaunimo linija“, 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

2020 ir 2019 metais esminių klaidų taisymų ir apskaitos politikos pakeitimų nebuvo.

Neapibrėžtasis turtas nei veiklos rezultatų ataskaitoje, nei finansinės būklės ataskaitoje nerodomas, o informacija apie jį
pateikiama aiškinamajame rašte. 

Pobalansiniai įvykiai

Viešoji įstaiga nustatė, kad jos 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.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas

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

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

Neapibrėžtasis turtas yra toks turtas, kuris dėl Viešosios įstaigos nekontroliuojamų įvykių gali priklausyti Viešajai įstaigai ir
teikti jai ekonominės naudos.
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VŠĮ „Jaunimo linija“, 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

3. Aiškinamojo rašto pastabos

Rodikliai
Plėtros 
darbai

Prestižas
Patentai, 

licenzijos ir 
pan.

Programinė 
įranga

Kitas 
nematerialus 

turtas
Iš viso

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 
pabaigoje - - -   38 130 -   38 130 

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo 
savikaina

Užpraėjusių finansinių metų pabaigoje - -  -   55 839 -   55 839 
Praėjusių metų pokyčiai:

- turto įsigijimas - -  -   15 180  -   15 180 
- atstatantys įrašai (-) - - - - - - 
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas 
turtas (-)

- - - - - - 
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - - - - - - 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje - - -   71 019 -   71 019 
Finansinių metų pokyčiai:

- turto įsigijimas - -  -   4 621  -   4 621 
- atstatantys įrašai (-) - - - - - - 
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas 
turtas (-)

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

Finansinių metų pabaigoje - - -   75 640 -   75 640 

b) Amortizacija

Užpraėjusių finansinių metų pabaigoje - -  -   24 615 -   24 615 
Praėjusių metų pokyčiai:

- finansinių metų amortizacija - -  -   8 274 -   8 274 
- atstatantys įrašai (-) - - - - - - 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
amortizacija (-)

- - - - - - 
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - - - - - - 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje - - -   32 889 -   32 889 
Finansinių metų pokyčiai:

- finansinių metų amortizacija - -  -   12 932 -   12 932 
- atstatantys įrašai (-) - - - - - - 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
amortizacija (-)

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

Finansinių metų pabaigoje - - -   45 821 -   45 821 

d) Likutinė vertė finansinių metų 
pabaigoje (a)-(b)-(c) - - -   29 819 -   29 819 

1 PASTABA. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS

Viešosios įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto amortizaciją 2020 m. sudarė 12 932 eurus (2019 m. - 8 274 eurus).
2020 m. ir 2019 m. Viešosios įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija įtraukta į
veiklos sąnaudas. Dalis Viešosios įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 2020 m. gruodžio 31
d. sudarė 18 949 eurų (2019 m. gruodžio 31 d. - 16 949 eurus) buvo pilnai nudėvėta, tačiau vis dar naudojama veikloje.
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VŠĮ „Jaunimo linija“, 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

Rodikliai Žemė
Pastatai 

ir 
statiniai

Mašinos ir 
įrengimai

Transporto 
priemonės

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai

Kitas 
materialus 

turtas

Sumokėti 
avansai

Iš viso

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 
pabaigoje - - - -   1 779 - -   1 779 
a) Įsigijimo savikaina

Užpraėjusių finansinių metų pabaigoje - - - -   8 323 - -   8 323 
Praėjusių metų pokyčiai:

- turto įsigijimas -  - - -    847 - -    847 
- atstatantys įrašai (-) - - - - - - - - 
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - - - - - - - - 
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)  -  - -  -  - - - - 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje - - - -   9 170 - -   9 170 
Finansinių metų pokyčiai:

- turto įsigijimas - - - - - - - - 
- atstatantys įrašai (-) - - - - - - - - 
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - - - - (1 076) - - (1 076)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)  -  - -  -  - - - - 
Finansinių metų pabaigoje - - - -   8 094 - -   8 094 
b) Perkainojimas

Praėjusių finansinių metų pabaigoje - - - - - - - - 
Finansinių metų pokyčiai:

- vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-) - - - - - - - - 
- kitiems asmenims perleisto turto (-) - - - - - - - - 
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - - - - - - - - 

Finansinių metų pabaigoje - - - - - - - - 
c) Nusidėvėjimas

Užpraėjusių finansinių metų pabaigoje  - - - -   5 734 -  -   5 734 
Praėjųsių metų pokyčiai:

- finansinių metų nusidėvėjimas  - - - -   1 657 -  -   1 657 
- atstatantys įrašai (-) - - - - -  -  - - 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimas (-) - - - - - -  - - 
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - - - - -  -  - - 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje - - - -   7 391 - -   7 391 
Finansinių metų pokyčiai:

- finansinių metų nusidėvėjimas  - - - -   1 091 -  -   1 091 
- atstatantys įrašai (-) - - - - -  -  - - 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto - - - - (1 075) -  - (1 075)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - - - - -  -  - - 

Finansinių metų pabaigoje - - - -   7 407 - -   7 407 
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) - - - -    687 - -    687 

2 PASTABA. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Viešosios įstaigos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2020 m. sudarė 1 091 eurus (2019 metais - 1 657 eurus). 2020 m. ir 2019 m. Viešosios
įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas įtrauktas į veiklos sąnaudas. Dalis Viešosios įstaigos ilgalaikio
materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 5 350 eurų (2019 m. gruodžio 31 d. - 4 464 eurai) buvo pilnai nudėvėta,
tačiau vis dar naudojama veikloje.
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VŠĮ „Jaunimo linija“, 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

(1) Gautinas finansavimas iš rėmėjų, pagal pasirašytas paramos sutartis yra apskaitytas Finansavimo dalyje.

Tikslinio finansavimo sumų šaltinis
Likutis 2020 m. 

sausio 1 d.
Gauta per 2020 

metus
Grąžinta per 
2020 metus

Panaudota per 
2020 metus

Likutis 2020 m. 
gruodžio 31 d.

Valstybės biudžetas - (163 413)   163 413 - 

Savivaldybių biudžetai - (11 264)    203   11 061 - 

Iš viso - (174 677)    203   174 474 - 

Likutis 2020 m. 
sausio 1 d.

Gauta per 
2020 metus

Panaudota per 
2020 metus

Likutis 2020 m. 
gruodžio 31 d.

  221 894   42 165 -   264 059 

-   56 479 (56 479) - 

  98 493   172 854 (171 955)   99 392 

  320 387   271 498 (228 434)   363 451 

(1) Verslo paramos straipsnyje įtraukta 2020 m. gauta parama prekėmis, kurių vertė 3 229 eurai.

2020 m. ir 2019 m. buvo gauta parama paslaugomis, kuri apskaitoje finansavimu nepripažįstama.

3 PASTABA. FINANSINIS TURTAS

2019.12.31

4 PASTABA. ATSARGOS

5 PASTABA. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

6 PASTABA. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

7 PASTABA. DOTACIJOS

                                               3 583    

  5 112 

  2 688 

  4 077 

Išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

2019.12.31

8 PASTABA. TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

9 PASTABA. GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Avansai ir depozitai pagal ilgalaikes sutartis

Iš viso

2019.12.31

                                               1 529    

2020.12.31

  1 389 Atsargos

                                                     -      

- 

2020.12.31

  3 796 

  3 796 

Iš viso

2019.12.31

  284 029 

  284 029 

  348 457 

  348 457 

2020.12.31

Pinigai bankuose

Iš viso

2020.12.31

  11 277 

  1 027 

- 

Gautinas finansavimas (1)

Pirkėjų įsiskolinimas

Kitos gautinos sumos

  13 477 

  1 398 

  1 027 

  15 902   12 304 

Likutis 2020 m. sausio 1 d.

Gauta dotacijų (subsidijų) per 2020 metus

Gautina dotacija

Dotacijų (subsidijų) amortizacija per 2020 metus

- 

- 

2020.12.31

- 

  13 393 

- 

- 

(13 393)

- 

2019.12.31

- 

- 

- 

- 
Panaudota dotacija (subsidijos) per 2020 metus

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.

Per 2020 m. Viešoji įstaiga „Jaunimo linija“ gavo darbo užmokesčio kompensaciją kaip nukentejusi nuo COVID-19.

Gautinas finansavimas

Verslo parama (1)

Iš viso

Likutis 2020 m. sausio 1 d. Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.

  13 477   11 277 

Paramos dalykas

Iš fizinių asmenų, aukų dežučių ir kt.

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama
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VŠĮ „Jaunimo linija“, 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

Eur Valandos

1. Lietuvos Respublikos juridiniai 
asmenys
1.1. Ernst & Young Baltics, UAB 110878442   21 054 - - - - - 

1.2. Tele2, UAB 111471645   10 000 - - - - - 

1.3. Rekomendacijos verslui, UAB 302977478   3 050 - - - - - 

1.4. Liningas, UAB 135770428   3 000 - - - - - 

1.5. LW group, UAB 302989402   3 000 - - - - - 

1.6. Gevanta, UAB 124210175   3 000 - - - - - 
1.7. Uždaroji akcinė bendrovė 
"SKOGRAN"

300104144   2 700 - - - - - 

1.8. FREOR LT, UAB 125406166   2 500 - - - - - 

1.9. REWO, UAB 302797626   2 200 - - - - - 

1.10. Gudobelė, UAB 158823516 -    30 - - - - 

1.11. Bio Sala, UAB 301608656 -    67 - - - - 

1.12. Cosmoway, UAB 302786900 -    147 - - - - 

1.13. Valentis Pharma, UAB 300578516 -   1 526 - - - - 

1.14. Info S, UAB 300513080 -    60 - - - - 

1.15. Paliūtis, UAB 223397680 -    44 - - - - 

1.16. AB Kauno baldai 133513698 -    545 - - - - 

1.17. NOD Baltic, UAB 300121211 -    810 - - - - 

1.18. CV Keskus OU filialas 302581055 - -    600 - - - 
1.19. Laisvas ir nepriklausomas kanalas, 
UAB

123026090 - -    426 - - - 

1.20. Provisus, UAB 123953838 - -   3 025 - - 

1.21. Kitos įmonės   119 121 - - - - - 

2. Fiziniai asmenys ir anonimai X   42 165 - - - -   24 801 
3. Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų 
mokesčio dalį

X   56 479 X X X X - 

4. Iš viso X   268 269   3 229   4 051 - -   24 801 

8

Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) Pinigais
Turtu, 

išskyrus 
pinigus

Paslaugomis

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

Turto panauda

Savanorių 
darbu**

1 2 3 4 5 6 7

10 PASTABA. PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPTĮ GAUTA PARAMA
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VŠĮ „Jaunimo linija“, 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

Per vienerius 
finansinius 

metus

Po 1-rių metų, 
bet ne vėliau 
kaip per 5-ius 

metus

Po penkerių metų

- - - 

- - - 

- - - 

  4 134 - - 

  18 428 - - 

  11 655 - - 

  1 850 - - 

  24 412 - - 

Marketingo paslaugos

Atsargų pardavimo savikaina

Labdaros aukciono organizavimas

Iš viso

  174 474 

- 

  171 955 

  56 479 

- 

  402 908 

Panaudotas tikslinis finansavimas iš valstybės ir savivaldybių biudžetų

Panaudota tikslinė verslo parama

Panaudota verslo parama

Panaudota 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama

Panaudotas finansavimas iš fizinių asmenų, aukų dėžučių ir kt.

   303 

   199 

  4 450 

12 PASTABA. PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS, PARDUOTAS PREKES

  13 089 

   303 

- 

Mokymai, pranešimai, paskaitos, konferencijos

Leidinių pajamos

Reklamos paslaugos

2019.12.31

13 PASTABA. FINANSAVIMO PAJAMOS

14 PASTABA. SUTEIKTŲ PASLAUGŲ, PARDUOTŲ PREKIŲ SAVIKAINA

2020.12.31

2019.12.31

  2 735 

11 PASTABA. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIPAREIGOJIMŲ BŪKLĖ

Skolos ar jų dalys, apmokėtinos

Finansinės skolos:

(tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)
- - 

2020.12.31

Rodikliai 

Mokėtinų skolų skaidymas pagal rūšis

- 

Pajamų šaltinis

2. Kredito įstaigoms

3. Kitos finansinės skolos

3.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Iš jų sukauptas atostogų rezervas

3.3. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Iš viso

3.1. Skolos tiekėjams

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

  7 687 

Labdaros vakaras, renginys, aukciono pirkinys

Iš viso

  123 089 

  8 268 

  137 712 

  72 586 

- 

  13 392 

2019.12.31

  7 334   2 273 

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

Mokymų vedimo paslaugos

Iš viso

2020.12.31

  7 963   13 805 

- 

  341 655 

   489 

   140 

- 

   501 

   140 

  10 891 
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VŠĮ „Jaunimo linija“, 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

Lėšų pritraukimo išlaidos

Kokybės įvertinimo tyrimo išlaidos

Narysčių organizacijose mokesčiai

Kitos administravimo išlaidos

Viešoji įstaiga „Jaunimo linija“ 2019-2020 m. paramos, labdaros nesuteikė. 

  13 588   6 142 

  1 149    902 

  10 000 - 

  17 562 - 

  1 799    882 

15 PASTABA. VEIKLOS SĄNAUDOS

Darbuotojų išlaikymo sąnaudos

Iš viso

Ryšių sąnaudos

Iš viso

2020.12.31 2019.12.31

  193 751 

  1 593 

  6 034 

  1 823 

  2 889 

  195 344   205 339 

  204 274 

  1 065 

- 

  1 935 

  2 648 

Darbuotojų išlaikymo

Atostogų rezervo pokytis

Pašto

Basechat pokalbių sistema (Chat counseling system)

Darbuotojų atrankos sąnaudos

Darbuotojų mokymų sąnaudos

Savanorių budėjimo sąnaudos

Ūkinių prekių sąnaudos

Biuro įrangos

Kitos veiklos sąnaudos

Iš viso

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

Patalpų išlaikymo

Banko ir transakcijų mokesčių

Kanceliarinių prekių

Kitos

Kitos ryšių

Renginių organizavimo

Skelbimų ir reklamos

Apskaitos ir audito

Išorinių mokymų sąnaudos

Remonto ir eksplotacijos

  29 147 

  28 231 

  21 054 

- 

  10 746   4 583 

  21 318 

  29 906 

  21 054 

  4 575 

  28 889   6 585 

  163 875 

  14 023 

  22 451 

  2 022 

  408 461 

  101 220 

- 

   867 

  2 546 

   491 

  2 410 

  4 695 

  1 028 

  2 844 

   729 

  1 212 

  1 748 

  1 175 

  1 849 

   718 

Mokesčio bazė 2020.12.31

   662 

   99 

  9 931 

  10 179 

  4 234 

  335 486 Viso

Transporto išlaikymo, komandiruočių

16 PASTABA. SUTEIKTOS LABDAROS, PARAMOS SĄNAUDOS

17 PASTABA. PELNO MOKESTIS

Gautos paramos suma panaudota ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatytą paskirtį apmokestinta 15 procentų tarifo pelno 
mokesčiu.

   301 

   45 

   251 

   50 

- 

- 

2019.12.31

Dovanos

Už kitus mokesčių mokėtojus sumokėti mokesčiai

Baudos ir delspinigiai

Kita

   333 

   91 

   9 

   229 
Iš viso

Pelno mokestis (15% mokesčio bazės)
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VŠĮ „Jaunimo linija“, 302594405, adresas Vingrių g. 6, LT-01141 Vilnius

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(EUR, jei nenurodyta kitaip)

Suma

-

-

Minimalūs ateities mokėjimai, susiję su patalpų nuomos ir valymo sutartimis, yra pateikti žemiau:

Per 1 metus

  21 180 

  5 525 

  26 705 

2020 m. 2019 m.
Likutis 2020 

finansinių metų 
pabaigoje

  31 066   46 127  -

  31 066   46 127  -

 -  -  -

 -  -  -

1 1 1

Direktorė

18 PASTABA. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, NENURODYTI BALANSE

19 PASTABA. FINANSINIAI RYŠIAI SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

20 PASTABA. REIKŠMINGI POBALANSINIAI ĮVYKIAI

Diana Bukantaitė - Kutkevičienė

Patalpų valymas Vilniuje

Iš viso

Virginija Skirmantė

( parašas )

( parašas )

Buhalterinę apskaitą tvarkančios 
įmonės atstovė

Jokių svarbių įvykių po finansinės būklės ataskaitos sudarymo dienos iki finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko.

Rodikliai 

A. Per metus priskaičiuotos sumos:

1. Vadovams (eurais)

2. Kitiems susijusiems asmenims 

B. Viešosios įstaigos suteiktos paskolos:

Vidutinis vadovų skaičius per metus

Patalpų nuoma Vilniuje

 Rodikliai 

Suteiktos arba neatšaukiamai (negrąžinamai) pažadėtos Viešosios įstaigos garantijos

Kita (išvardyti)

Straipsniai
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