
 1 

 

TELŠIŲ  KRIZIŲ  CENTRAS 

Kodas 180388338, Džiugo 6, Telšiai, tel /fax 8-444-74282, 867116590 

 

 

2020 01 01 – 2020 12 31 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2021 m. balandžio 4 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

  Nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga Telšių krizių centras (toliau – Centras) yra juridinio 

asmens teises turinti pelno nesiekianti organizacija. Savo veiklą pradėjo 1997 m. birželio mėn. 

Įregistruota pavadinimu „Socialinės psichologinės paramos tarnyba VILTIES LINIJA“ 1997 m. spalio 

mėn. 30 d. (kodas 180388338) registracijos Nr. 063010. Dabartinė Centro buveinė – Džiugo g. 6, III a. 

Telšiai.  

 Nuo 2006 m. liepos 31 d. pakeistas pavadinimas į Telšių  krizių centras (Valstybinės įmonės 

Registrų centro Telšių filialo registracijos pažymėjimas Nr. 084301).   

       Pagrindinis Centro veiklos tikslas – teikti vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems, turintiems  

psichologinių problemų, išgyvenantiems krizes, priklausomybes, turintiems suicidinių minčių, 

patyrusiems smurtą ar kitas gyvenimo negandas socialinę psichologinę paramą, įtraukiant į šį darbą 

savanorius bei paruošiant juos šiam darbui. 

       Kiti Centro tikslai ir uždaviniai:  

1. Organizuoti emocinės paramos telefono „Vilties linija“ darbą. Vykdyti savanorių 

konsultantų atranką ir mokymus darbui prie Vilties linijos telefono. 

2. Vykdyti savižudybių,  psichologinių krizių  bei smurto  prevenciją visuomenėje. 

3. Teikti psichologines  ir socialines paslaugas vaikui ir šeimai, esantiems krizėje. 

4. Vykdyti švietėjišką veiklą bendruomenėje psichologinėmis temomis ir teikti 

psichoterapines paslaugas. 

5. Suteikti dienos psichologinės reabilitacijos paslaugas vaikui ir šeimai, turintiems 

psichologinių problemų, bendravimo įgūdžių stoką, esantiems krizėje, patyrusiems smurtą. 

6. Prie Centro įkurtos rajono specialistų, Krizių įveikimo komandos, pagalbą nedelsiant 

vykdyti krizių įveiką bendruomenėje, įvykus savižudybei, netikėtai nelaimei ar kitam  

tragiškam įvykiui. 

7. Vykdyti 16 val.  smurtinio elgesio  keičiančią programą smurtaujantiems asmenims. 

Bendradarbiauti su Telšių probacijos skyriumi. 

8. Teikti Specializuotą kompleksinę pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. 

9. Teikti psichologinę pagalbą ir emocinį palaikymą nukentėjusiems vaikams ir suaugusiems 

teisminio proceso metu. 

10. Vaikams iki 10 metų, patyrusiems trauminius išgyvenimus, teikiama sensomotorinių 

pojūčių aktyvinimo programa multisensoriniuose kambariuose. 

 

       Telšių krizių centras 2020 metais dalyvavo SAD ministerijos remiamuose projektuose: „Emocinės 

paramos suaugusiesiems telefonu „Vilties linija“ veiklos organizavimas“, „Specializuotos 

kompleksinės pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims“, „Telšių krizių 

centro pagalba Žemaitijos vaikams 2020 m.“, „Krizių centras vaikui ir šeimai Telšių regione“.  

Užimtumo tarnybos projekte „Neįgaliųjų integravimas į darbo rinką“.  

 
        Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi. 

        

       Centro steigėja (dalininkė) - Vanda Benaitienė, gyvenanti Ventos g. 31, Telšiai.  
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       Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje vidutinis darbuotojų skaičius – 15.  

        2020 metais dirbo 15 savanorių iš Telšių, o karantino metu į VILTIES LINIJOS veiklą įsijungė 27 

sveikatos psichologai iš visos Lietuvos. 

 

        Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – 

gruodžio 31 d. 

        Finansininkė Rūta Aleksandravičienė 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 
       

Telšių krizių centro finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymu, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 

buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis bei Verslo 

apskaitos standartais. 
 

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

 

Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kuris naudojamas ilgiau nei vienerius metus, iš 

kurio pagrįstai tikimasi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kurio įsigijimo vertė ne 

mažesnė, kaip 500 Eur. 

Nustatyta ilgalaikio materialaus turto likvidacinė vertė – 0,00 Eur.  

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma. 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus 

ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito 

mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti.  

   

Taikomi šie ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai: 

Eil. 

Nr.  

Turto grupės           Turto nusidėvėjimo  
Normatyvas ( metai)  

1.          Baldai  3 

2.          Kompiuterinė technika ir ryšių  priemonės 3-5 

3.          Kitas  materialus turtas 3-10 
 

 

NEMATERIALUSIS TURTAS 
 

         Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. 
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo 

tarnavimo laiką. Likvidacinė vertė – 0 Eur. 

Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, taikant šiuos 

normatyvus: 

Eil. 

Nr.  

Turto grupės       Turto amortizacijos 
      Normatyvas (metai) 

1.          Programinė įranga  1-4 
 

 

TRUMPALAIKIS TURTAS 

 

        Išlaidos priskiriamos sąnaudoms, iškart įsigijus ir pradėjus naudoti. 

       Atsargos, skirtos Telšių krizių centro įstatuose numatytai veiklai vykdyti, priskirtos išlaidoms, 

įkainojamos įsigijimo verte užbalansinėje sąskaitoje.  
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KAPITALO APSKAITA 

 

Įstaigos  nuosavą kapitalą sudaro įstaigos steigėjos kapitalas. 

 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

         1. Nematerialusis įstaigos turtas yra kompiuterinės programos.  

 

        2. Ilgalaikis materialusis įstaigos turtas yra baldai, ryšių  priemonės, kompiuterinė ir biuro technika bei 

kitas materialusis turtas. Per ataskaitini laikotarpi įstaigos ilgalaikį materialųjį turtą sudarė:   

                     

Rodikliai Baldai  

Ryšių  

priemonės, 

kompiuterinė ir 

biuro technika 

Kitas 

materialusis 

turtas  
Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 0 121,57 2847,14 2968,71 

a) Įsigijimo savikaina 1729,49 606,24 6039,14 8374,87 

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 1729,49 606,24 6039,14 8374,87 

  Finansinių metų pokyčiai:     

  –  turto įsigijimas     

  –  perleistas ir nurašytas turtas (-)     

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

  Finansinių metų pabaigoje 1729,49 606,24 6039,14 8374,87 

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 1729,49 484,67 3192 5406,16 

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 1729,49 484,67 3192 5406,16 

  Finansinių metų pokyčiai:       

  – finansinių metų nusidėvėjimas  121,08 862,68 983,76 

  – 

 atstatantys įrašai (-) 

kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
        

   nusidėvėjimas (-)     

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

  Finansinių metų pabaigoje 1729,49 605,75 4054,68 6389,92 

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         

d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + 

(b) - (c) - (d) 
0 0,49 1984,46 1984,95 
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Ilgalaikio materialiojo turto visiškai nudėvėto, tačiau dar tebenaudojamo 2020-12-31, sąrašas 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

 Pavadinimas 

Įsigijimo 

savikaina 

Eur. 

Eksploatac. 

pradžia 

Likutinė 

vertė 

(eurais) 

1. Seifas 697 1999.11 0,00 

2. Virtuvės baldų komplektas  1032  0,00 

 Iš viso:  1729   

     

        Telšių rajono savivaldybė, pagal 2005 m. spalio 11 d panaudos sutartį Nr. 1942 perdavė naudoti 

patalpas Respublikos g.1, Telšiai iki 2015 m. spalio 11 d. Pasibaigus panaudos sutarčiai, rajono taryba 

2015 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. T1-337  panaudos pagrindais perdavė kitas  patalpas, esančias  

adresu  Džiugo g. 6, Telšiai, pagal 2015 m. gruodžio 14 d. panaudos sutartį Nr. S-12157, bendras 

patalpų plotas – 449,66 kv. m. Paskutinė su Telšių rajono savivaldybe turto panaudos sutartis 2020 m. 

spalio 30 d. Nr. S-17918. 

        Įkeisto ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi. 

       3. Finansinis turtas yra Asociacijai paskolintos lėšos – 580 Eur. 2019 m. Swed bankui užstatas – 

2750 Eur. Šį suma 2020 m. iškelta į trumpalaikį turtą, nes bus grąžinta 2021 m. 

       4. Per vienus metus gautinos sumos: uždirbtos veiklos lėšos, Užimtumo tarnybos finansavimas bei 

permokos valstybės biudžetui. 

      5. Kitas trumpalaikis turtas: užstatas bankui, dėl paslaugų sutarties vykdymo ir permoka 12 Eur už 

patalpų šildymą. 

     6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Centro pinigus sudaro gryni pinigai banko sąskaitose 2020 m. 

gruodžio 31 d.: mokesčių inspekcijos pervesta 1,2 gyventojų pajamų mokesčio parama, veiklos 

pajamos už suteiktas paslaugas. 

     7. Dalininkų kapitalas: ataskaitiniame laikotarpyje įstaigos nuosavas kapitalas nesikeitė. Šią sumą 

sudaro fizinio asmens (centro steigėjos) įnašas. 

     8. Sukauptas veiklos rezultatas: ataskaitinių ir ankstesnių metų veiklos rezultatas. 

     9. Finansavimo sumos: lėšos banke, ilgalaikio turto likutinė vertė ir kt. nepanaudotos. 

   10. Trumpalaikiai įsipareigojimai: skolos tiekėjams, neišmokėtas darbo užmokestis ir atostoginių 

kaupimai. 

    11. Pardavimo pajamos: už suteiktas paslaugas gautos ir gautinos lėšos. 

    12. Finansavimo pajamos: panaudotos finansavimo pajamos. 

    13. Kitos pajamos: NVO papildomoms išlaidoms padengti susiejus su Covid-19 subsidija. 

    14. Prekių, suteiktų paslaugų savikaina ir kitos pardavimo sąnaudos: suteiktų paslaugų sąnaudos, 

atostoginių kaupimai, ilgalaikio turto nusidėvėjimas. 

    15. Veiklos sąnaudos: patirtos sąnaudos finansavimo pajamoms. 

    16. Kitos sąnaudos: papildomos sąnaudos, dėl Covid-19. 

    17. Veiklos rezultatas prieš apmokestinimą: ataskaitinių metų veiklos rezultatas 14351 Eur nuostolis. 
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    6. 2020 m. gautas finansavimas:                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Finansuotojas 

 

Pavadinimas 

 

Gauta Suma 

Užimtumo tarnyba prie LR Soc. 

apsaugos ir darbo ministerijos 
Subsidijuojamos programos  

 

6505,14 

 

Valstybinė mokesčių inspekcija 

1,2  proc.   gyventojų pajamų 

mokesčio parama 

 

730,69 

 

 

Lietuvos emocinės pagalbos tarnybų 

asociacija 
VILTIES LINIJOS veiklos 

organizavimas  

 

50931,00 

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo 

asociacija 

Projektas „Specializuota 

kompleksinė pagalba nuo smurto 

artimoje aplinkoje nukentėjusiems 

asmenims“ 

 

80036,84 

Socialinių paslaugų priežiūros 

departamentas prie SADM  

 

Projektas „Telšių krizių centro 

pagalba Žemaitijos vaikams 2020 

m.“ 

 

10688,81 

Socialinių paslaugų priežiūros 

departamentas prie SADM  

 

Projektas „Krizių centras vaikui ir 

šeimai Telšių regione“ 

5193 

Socialinių paslaugų priežiūros 

departamentas prie SADM  

 

NVO padengti papildomas išlaidas, 

susijusias su koronaviruso 

(COVID-19) sukeltoms pasekmėms 

4873,60 

Telšių savivaldybė Prisidėjimas prie projekto „Krizių 

centras vaikui ir šeimai Telšių 

regione“ 

3433,00 

Viso gauta, be veiklos pajamų už 

suteiktas paslaugas, per 2020 metus:

   

 162392,08 

Užimtumo tarnybos gautina suma – 412,92 Eur. 

Veiklos paslaugos už suteiktas paslaugas ataskaitiniais metais – 34464,28 Eur, tame skaičiuje gautinos 

sumos 1964,70 Eur.  

Gautas  finansavimas ir veiklos pajamos už suteiktas paslaugas buvo  panaudotas žemiau išvardytoms 

išlaidoms: 

 
Išlaidų pavadinimas Panaudota suma (eurais) 

Darbuotojų išlaikymo 179008 

Patalpų išlaikymo                               3581 

Ryšių 1268 

Kitos sąnaudos 28853 

IŠ VISO        212710 

 

Per ataskaitinį laikotarpį gauta parama 

Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčių dalį 730,69 Eur pinigais, savanorių darbas 4260 

valandos. 
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Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį 

Paramos dalykas Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Gauta per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Panaudota per 

ataskaitinį 

laikotarpį saviems 

tikslams 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

Pinigai 2672,81 730,69 1064,42 2339,08 

 

2019 m. koregavimas: 

    1. Veiklos rezultatų ataskaitoje: 

Atostoginių kaupimai perkelti iš veiklos sąnaudų eilutės į prekių, suteiktų paslaugų savikainą ir kitų 

pardavimo sąnaudų eilutę – 10618 Eur, dėl to susidarė 1108 Eur nuostolis. 

    2. Finansinės būklės ataskaitoje: 

1. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidinti atostoginių kaupimų suma – 10618 Eur. 

2.  Sukauptas veiklos rezultatas, dėl atkeltų atostoginių kaupimų, sudarė 4950 Eur nuostolį. 

 

 Direktorė                                 Vanda  Benaitienė 

 


