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APIE AUKOK.LT
VšĮ Geros valios projektai
VšĮ Geros valios projektai – nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2008 m. balandžio 15 d.
Organizacijos steigėjas: Tadas Langaitis.
1
Organizacijos dalininkai: Inga Langaitė .

VšĮ Geros valios projektai valdyba
TADAS
LANGAITIS

ELVINAS
JAKIMOVAS

MINDAUGAS
KUBILIUS

ARIJUS
ŽAKAS

AUDRIUS
ŽIUGŽDA

Valdybos
2
pirmininkas

„Ad Fingers”
projektų vadovas

„Cezaris“ įkūrėjas ir
vadovas

„Socialus
marketingas“
įkūrėjas ir direktorius

„Enercom Capital“
valdybos narys ir
viceprezidentas

Vizija: bendruomeniška visuomenė, kurioje esame organizacijų partneriai ir piliečių patarėjai, priimant
tinkamus geros valios sprendimus.
Ilgalaikis tikslas – suburti atskirų sričių specialistus, kurie versle, mokslinėje ar visuomeninėje veikloje įgytą
patirtį panaudotų socialiniams paramos projektams vystyti, valdyti ir įgyvendinti.
Organizacija administruoja ne tik pirmąjį aukojimo portalą aukok.lt, bet ir kitas „Gerumo tinklo“ iniciatyvas:
paramos daiktais tinklą Pagalbadaiktais.lt bei jo vystymo iniciatyvą Pagalbadarbais.lt, jungiančią tuos,
kuriems reikalinga pagalba darbais ir tuos, kurie gali tą pagalbą suteikti. Organizacija iki 2015 m. pradžios
globojo iniciatyvą „Baltosios pirštinės“.

Apie aukok.lt
aukok.lt – tai 2009 m. rugsėjo 14 d. startavusi pirmoji Lietuvoje aukojimo internetu svetainė, kuri suteikia
galimybę privatiems asmenims ir įmonėms aukoti patogiau.
Misija: skatinti bendruomeniškumą, padedant visuomenei priimti atsakingus aukojimo sprendimus ir
padedant visuomeninėms organizacijoms pritraukti reikiamų lėšų.
Tikslai:
 suteikti galimybę gyventojams ir įmonėms aukoti lengviau ir patogiau;
 sukurti galimybes paramos projektų vykdytojams pristatyti projektus ir surinkti reikiamas lėšas;
1
2

Iki 2015 m. gegužės mėn. organizacijos dalininku taip pat buvo Tadas Langaitis.
Tadas Langaitis buvo valdybos pirmininku ir nariu iki 2015 m.gegužės mėn.
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užtikrinti skaidrią paaukotų lėšų atskaitomybę;
konsultuoti projektų vykdytojus dėl veiklos tobulinimo.

Aukotojams tai galimybė:
• greitai ir patogiai paaukoti, naudojantis internetine bankininkyste, PayPal, TransferGo, trumpuoju
numeriu 1405 arba mobiliąja pinigine skenuojant QR kodą;
• per populiariausias Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemas aukoti be jokių mokesčių;
• pasirinkti iš patikimų socialinių projektų, atrinktų ekspertų komisijos, sąrašo;
• gauti skaidrias ataskaitas apie paaukotų pinigų panaudojimą;
• paaukoti kito asmens vardu, sukuriant dovaną.
Aukotojams iš užsienio tai galimybė:
• susipažinti su lietuviškais labdaros projektais anglų kalba;
• paaukoti per pasaulyje populiarią PayPal mokėjimo sistemą;
• atsiskaityti užsienio debetinėmis kortelėmis nemokamai, naudojantis TransferGo.
Socialinio projekto vykdytojams tai:
• naujas kanalas greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis surinkti lėšų vykdomiems labdaros
projektams;
• naujas būdas pristatyti savo paramos projektus didesnei auditorijai be žymesnių išlaidų;
•

galimybė tobulinti savo socialinius projektus ir jų viešinimą, naudojantis profesionalios aukok.lt
komandos pagalba.

Organizacijoms (projektų vykdytojams), renkančioms lėšas portale www.aukok.lt, nuo 2014 m. lapkričio 1 d.
yra taikomas paramos rinkimo paslaugos mokestis – 7 proc. nuo faktiškai surinktų lėšų.

aukok.lt atrankos komisija
INGA
LANGAITĖ

VAIDOTAS
ILGIUS

VILMA
JUŠKAITĖ

RŪTA
MAKAUSKIENĖ

VšĮ Geros valios
projektai, komisijos
pirmininkė

NVO sektoriaus
ekspertas

NVO sektoriaus
ekspertė

NVO sektoriaus
ekspertė
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Organizacijų atsiliepimai
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“ lėšų paieškos ir komunikacijos
specialistė Indrė Čepulytė
aukok.lt projekto dėka galime surinkti reikiamas lėšas vykdyti ir tęsti SOS vaikų kaimų
veiklas, o svarbiausia suteikti paramą vaikams, kuriems taip reikalingas visų mūsų
palaikymas. Dėkojame visam kolektyvui, kuris dirba operatyviai ir visada padeda ištikus
bėdai. Svarbiausia yra tai, kad bendradarbiaujame taip, kad visiems būtų patogu, greita
ir efektyvu.

VšĮ „Atsakingas verslas“ socialinės atsakomybės projektų vadovė Rima
Olberkytė-Stankus
Mes labai pasitikime aukok.lt komanda ir labai vertiname jų darbą. Kažkada
novatoriškas aukojimo būdas, aukok.lt dėka šiandien Lietuvoje tapo vienu lengviausių
aukojimo įrankių, kuris suteikia galimybę paaukoti ir užsienyje esantiems geradariams.
Profesionalus filantropijos puoselėjimas Lietuvoje ir pasaulyje, šviečiamieji seminarai
NVO, skaidrumo ataskaitų reikalavimas iš aukos gavėjų ir ataskaitų teikimas aukos
davėjams – šios vertybės atitinka ir mūsų įmonės kasdienes vertybes. Aukok.lt yra labai
svarbus mūsų įmonės vykdomų projektų partneris, su jais mes augame. Ačiū, kad esate!

Paramos fondo „Jaunimo linija“ vadovas Paulius Skruibis
Labai džiaugiamės Aukok.lt žmonėms suteikiama galimybe remti „Jaunimo linijos"
veiklą bet kuriuo metu ir be jokių banko mokesčių! Aukok.lt surenkama parama padeda
mūsų organizacijai užtikrinti nenutrūkstamą nemokamos pagalbos teikimą, su įvairiais
gyvenimo sunkumais susiduriantiems jauniems žmonėms. Taip pat norime
pagirti aukok.lt komandą už jų aktyvų darbą gerinant NVO sektoriaus sąlygas Lietuvoje,
ieškant naujų ir patogesnių paramos būdų.

Asociacijos „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai" pirmininkė Indrė Vileitė
Su aukok.lt komanda bendradarbiaujame jau ketverius metus. Buvo laikotarpis, kai per
aukok.lt surinktos lėšos buvo pagrindinė mūsų organizacijos finansinė parama, kurios
dėka galėjome tęsti pradėtą veiklą toliau. Džiaugiamės galėdami dirbti su aukok.lt
darbuotojais ir savanoriais - žavimės jų profesionalumu, aktyvumu ir iniciatyvomis.
aukok.lt dėka yra stiprinamas NVO sektorius Lietuvoje bei skatinamos tokios vertybės
kaip inovatyvumas, skaidrumas ir bendradarbiavimas. Ačiū jums už tai!
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aukok.lt komanda
Komanda
Su savanorių pagalba veiklą vykdo aukok.lt komanda įsikūrusi Vilniuje, Gedimino pr. 21 esančiame „NVO
(nevyriausybinių organizacijų) Avilyje“.

INGA
LANGAITĖ

ŽIVILĖ
PIKTURNAITĖ

POVILAS
MIŠKINIS

Direktorė

Projektų vadovė

Projektų vadovo asistentas

Savanoriai
aukok.lt yra visuomeninis lietuvių projektas, prie kurio savo darbu be atlygio prisidėjo jau dešimtys pilietiškų
lietuvių. Dėkojame visiems savanoriams, prisidėjusiems prie aukok.lt vystymo:
Eglei Maldžiūnaitei, Gretai Domaninienei, Linai Jasaitei, Linai Barborytei, Rositai Rudvalytei, Egidijai
Vailaitytei, Dominykui Petkevičiui, Ramunei Širvinskienei, Dianai Smith, Gintarei Daukantaitei, Godai
Mackevičiūtei, Rasai Vilnienei, Jolantai Koroliovaitei, Justinai Vaitiekūnaitei, Dainiui Žiūrai, Evelinai
Verčinskajai, Alinai Agarkovai, Tomui Avižiniui, Dainius Biskiui ir Studijai Intrus, Simonai Legenytei ir Vilniaus
kolegijos šokėjams, Justui Ramanauskui, Gerdai Vaičiūnaitei, Indrei Stundžiaitei, Kotrynai Vapsvaitei,
Konradui Kazlauskui, Vilmantui Grubiui, Kristinai Selezniovai ir Erasmus Students Network nariams, Živilei
Burokaitei, Eglei Žilinskaitei, Aurelijai Cikšaitei, Redai Latušenkienei, Laurai Karpavičiūtei, Ritai Škutienei,
Jekaterinai Gusevai, Ugnei Dvorkinaitei, Igoriui Gubaidulinui, Justei Aurylaitei, Austėjai Malaiškienei, Urtei
Sinkevičiūtei, Giedriui Nagielai, Juta Liutkevičiūtei, Astai Mukienei, Bernadetai Vinčienei, Pauliui Kripaičiui,
Egitai Dadašovai, Editai Lenkauskaitei, Jekaterinai Romanovskajai, Ugnei Kontarei, Andriui Timofejevui ir
daugeliui kitų.
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Rėmėjai
Pagrindiniai rėmėjai:

Informaciniai rėmėjai:

Kūrybiniai rėmėjai:

Aukok.lt draugai:

Kalbos ir komunikacijos centras
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2015 M. VEIKLOS ATASKAITA
Pagrindiniai rodikliai
ORGANIZACIJOS
Aukota 65 organizacijų projektams

PROJEKTAI
Aukota 44 naujiems, 41 ankstesniam projektui

65

85

PAAUKOTA SUMA
2013 – 238 135 €, 2014 – 396 148 €

AUKOJIMAI
2013 – 13 610, 2014 – 23 083

337 673 €

15 150

SRITYS
Trečdalis aukojimų atiteko sveikatai/neįgaliesiems

AUKOJIMO KANALAI
Populiariausias kanalas sugeneravo 50% sumos

APSILANKYMAI
2013 – 95 246, 2014 – 147 922

ŽINOMUMAS
Žinomumas tarp suaugusių interneto vartotojų

97 378

56%

Aukojimo telefonu rodikliai
GEROS VALIOS ŽMONĖS
Unikalūs telefono numeriai

PAAUKOTA SUMA
Telefonu paaukota 2,5% metinės sumos

3 363

8 372 €
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Aukojimo internetu rodikliai
GEROS VALIOS ŽMONĖS
Portale internetu paaukoję fiziniai asmenys

ŽMONIŲ IR VERSLO PAAUKOTA SUMA
Žmonės – 276 634 €, įmonės – 61 039 €

9 087
VIDUTINĖ SUMA
Fizinių asmenų paaukotos sumos vidurkis

24 €
ANONIMIŠKAI AUKOJA
Anonimai aukoja 12% didesnes sumas

26%
DAŽNIAUSIAI AUKOJAMOS SUMOS
Žmonės dažniausiai renkasi „apvalias“ sumas

DOVANOS
Vidutinė dovanos vertė – 28 €

299
VYRAI IR MOTERYS
Moterys aukoja dažniau, vyrai – didesnes sumas

Pateikiama 2015 m. statistika, parengta remiantis: portale surinktos statistikos duomenimis; Google Analytics
statistikos įrankiu. Paaukotos sumos priskiriamos laikotarpiui, kurio metu buvo atliktas aukotojo pervedimas.
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Ryškiausi momentai
aukok.lt viešinimas
aukok.lt komanda, bendradarbiaudama su
aukok.lt besiskelbiančiomis organizacijomis,
nuolat vykdo organizacijų projektų viešinimą.
aukok.lt įrankiai ir kanalai:
 puslapis socialiniame tinkle FaceBook
facebook.com/aukok.lt, turintis daugiau nei
6 300 gerbėjų;
 aukok.lt naujienlaiškis, siunčiamas daugiau
nei 13 000 jį užsiprenumeravusių asmenų;
 „Swedbank“ el. bankininkystės puslapyje
palaikoma „Erdvė geriems darbams“ ir
E.taškų akcija, kurioje sukauptus e-taškus
galima panaudoti paaukojant aukok.lt
esantiems projektams.
Organizacijų įrankiai ir kanalai:
 internetinės svetainės;
 puslapiai socialiniuose tinkluose;
 vidiniai ir išoriniai renginiai;
 naujienlaiškiai, laiškai bei kitos priemonės.
Universalūs komunikacijos kanalai:
 pranešimai žiniasklaidai;
 straipsniai ir viešinimas draugiškose
žiniasklaidos priemonėse;
 lauko reklamos stendai.

Ryškiausi 2015 m. momentai:
 2015 m. birželio 10-11 d. vyko lėšų
pritraukimo seminaras 17-ai Lietuvoje
aktyviai veikiančių nevyriausybinių
organizcijų.
 2015 m. rugsėjo 9-10 d. vyko antrasis lėšų
pritraukimo seminaras nevyriausybinėms
organizacijoms.
 2015 m. rugsėjo 14 d. aukok.lt minėjo
šešerių metų gimtadienį!
 2015 m. spalio 2 d. vyko seminaras tema
„Reklama socialiniuose tinkluose“.
 2015 m. lapkričio 3 ir 5 dienomis vyko NVO
prisistatymo verslo įmonėms renginiai.
 2015 m. lapkričio viduryje startavo nauja
aukok.lt kampanija #AsEsuHerojus .
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Telemaratonai
Televizijos labdaros maratonai keletą kartų per
metus pritraukia didelį visuomenės dėmesį ir
paramą labdaros organizacijoms. aukok.lt
bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis
ir televizijomis tapdamas jų patikimu partneriu.

aukok.lt – tai papildomos galimybės
telemaratonų žiūrovams:
 paaukoti neribotą sumą;
 paaukoti be jokių mokesčių mobiliojo ryšio
operatoriams;
 užsisakyti pinigų panaudojimo ataskaitą;
 paaukoti iš užsienio;
 paaukoti ne tik akcijos dieną;
 lengvai įsiminti internetinio puslapio
adresą.

2015 m. telemaratonai:
 LRT | 2015.01.08 | Šeštąjį kartą vyko
paramos akcija „Ištiesk gerumui ranką:
padėk negalią turintiems vaikams
2015“.
 LNK | 2015.03.20 | Paramos kampanija ir
koncertas „Už vaikystę”.
 TV3 | 2015.04.06 | Lietuvos Carito
socialinės paramos akcijos koncertas
„Mama – TU ne viena”.
 LRT | 2015.04.16 | Dešimtoji paramos
akcija-koncertas „Misija Sibiras‘15“.
 LNK | 2015.11.20 | Labdaros koncertasakcija projektui „PasiDalink 2015”
paremti.
 LRT | 2015.11.22 | Maltos ordino pagalbos
tarnybos dešimtoji akcija„Maltiečių sriuba
2015“.
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Projektai
Pateikiami visi projektai, kuriems 2015 m. buvo rinktos lėšos. Nurodoma 2015 m. surinkta suma. Pilkai
pažymėti projektai, kurie 2015 m. pabaigoje dar nebuvo užbaigti.
Kategorija/ Projektas/ Organizacija
VAIKAMS

Suma, €
75 887,37

Išsipildymo akcija 2014
Labdaros fondas „Vienybė“

2 051,13

Padėkite turėti mamą!
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“

4 720,77

Pasirūpinkime mažyliais kūdikių namuose
VšĮ „Geros valios projektai“

5 000,00

Sportinis lavinimas socialiai remtiniems vaikams ir jaunuoliams
VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui

1 548,00

Susikibkime rankomis
Jurbarko esperanto klubas „Horizontas“

867,25

Šviesi vaikystė
Lietuvos asociacija „Jaunimas – pirmyn“

2 873,34

VIVA Chemija!
VšĮ Vilniaus Valdorfo mokykla
VMG mokykla
VšĮ „Atsakingas verslas“

70,00

197,35

Atkurkime Ebolos našlaičių gyvenimą
Labdaros ir paramos fondas „Bėgimas Kartu”

1 207,14

Gydytojai klounai: juoko virusas sergantiems vaikams
Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“

5 231,16

Išklausytas vaikas – laimingas vaikas
VšĮ „Vaikų linija“

4 599,86

Kad randai nežalotų vaikų gyvenimo
Vaikų ligoninės paramos fondas

6 754,61

Padovanokime mažiesiems viltį
Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“

11 451,00

Tėvų palikti vaikai prašo pagalbos išmokti rašyti ir kalbėti 2015
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”
Už vaikystę 2015
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

9 474,21

19 416,28
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Vilnius Social Club – futbolo mokykla
VšĮ „Vilniaus socialinis klubas“
SVEIKATAI, NEĮGALIESIEMS
Freedom Drive – suteikti negaliai orumo
Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“
Nedelsk
VšĮ „Nedelsk“
Padėkite įgyvendinti „Šokio laboratoriją“
VšĮ „Socialiniai meno projektai“

425,27
109 931,43
325,15

1 450,41

896,25

Padėk man pasveikti
Vaikų ligoninės paramos fondas

7 986,89

Padovanok įspūdžių kupiną vasarą vaikams su negalia!
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”

2 132,44

Padovanok vaikams su negalia spalvotą vasaros stovyklą!
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

4 069,74

Pakeiskite jaunuolių su negalia gyvenimą!
Maltos ordino pagalbos tarnyba

1 742,48

Pastatykime Šv. Pranciškaus onkologijos centrą kartu
VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras

4 546,81

Suteikime galimybę neįgaliems vaikams augti, sveikti ir lavėti 2014
Všį „Padėk užaugti“

9 274,47

Ištiesk gerumui ranką: padėk neįgaliems vaikams 2015
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”

11 677,28

Įkurkime Šv. Pranciškaus onkologijos centrą kartu
VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras

1 831,51

Kartu sveikti lengviau
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA)

1 462,71

Kurkime padėsiančius sveikti Šeimos Namučius
Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“

8 767,12

Padėkime Justukui pasveikti
Justo paramos fondas

8 932,86

Padėkime Maksymilianui įveikti akytės vėžį
Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“
PARAŠTĖS - pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar proto negalia
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos"

32 258,00

2 088,74
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Praskaidrinkime onkologinėmis ligomis sergančių vaikučių kasdienybę
VšĮ „Vytauto Kernagio fondas”

2 968,07

Socialinis taksi
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

3 181,55

Sukurk stebuklą
Rimanto Kaukėno paramos grupė

2 521,88

Suteikime galimybę neįgaliems vaikams sveikti, augti ir lavėti 2016
Všį „Padėk užaugti“

1 817,07

SKURDUI MAŽINTI
Kiek vaikų šiemet mokyklose sėdės alkani?
Maltos ordino pagalbos tarnyba

63 182,81
699,15

Labdaros valgyklėlė
Labdaros ir paramos fondas „Vilties centras"

1 380,39

Ledaunyčios - termo dėžės saugiam maistui
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

2 762,74

Maistas ant ratų (2013.11-2015.03)
Maltos ordino pagalbos tarnyba

4 984,14

Mama – Tu NE viena!
Lietuvos „Caritas“

6 416,77

Nė trupinio pro šalį!
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

584,90

Padėk įkurti medžio dirbtuves Laikinųjų namų gyventojams
Vilniaus arkivyskupijos Caritas Laikinieji namai

275,27

Parama maistu – neišmetame, atiduodame skurstantiems Kauno regione
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”
PasiDalink 2014
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”
aukok.lt
VšĮ „Geros valios projektai“

2 900,00

423,80

12 431,44

Labdaros valgyklėlė 2015
Labdaros ir paramos fondas „Vilties centras"

6 530,12

Maistas ant ratų
Maltos ordino pagalbos tarnyba

6 428,82

Padėk kitam – padės ir tau
Sedos bendruomenė

2 604,89
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Padėkime skurstantiems patiems pasirūpinti savimi
VšĮ „SOPA“

1 653,71

Padėkime vaikams pajusti namų jaukumą
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius

2 625,16

Pagalbadaiktais.lt
VšĮ „Geros valios projektai“

286,77

PasiDalink 2015
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

10 194,74

JAUNIMUI IR ŠEIMAI

30 005,58

Baimės laboratorija
Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

310,36

Išgelbėk naujo žmogaus gyvybę padėdamas nėščiajai
VšĮ „Krizinio nėštumo centras“

5 681,89

„Jaunimo linija“ – tūkstančiai atsilieptų pagalbos skambučių
Paramos fondas „Jaunimo linija“

3 002,29

Padėkime ankstukams užaugti
Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“

3 049,85

Padėti tam, kuris padeda
VšĮ SOTAS

179,54

Skatinkime jaunimo verslumą (Lietuvos Junior Achievement)
VšĮ „Lietuvos Junior Achievement”

1 347,69

„Atrodė, kad niekam nerūpi – gyva aš ar ne“
Paramos fondas „Jaunimo linija“

4 700,37

Darbo su jaunimu gatvėje programa Sofkė
VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

1 295,27

Misija Sibiras'15
Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“

4 896,60

Padėk kitiems padėti - savanorystė augina!
VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

377,17

Sukurk jaunuoliams saugią erdvę
VšĮ SOTAS

442,62

Globokime vaikus padėdami šeimai
VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

3 629,76

Kartu padėkime įveikti krizes
VšĮ „Krizių įveikimo centras“

1 092,17
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GYVŪNAMS IR GAMTAI
Padėkime šikšnosparniams sulaukti pavasario!
Lietuvos gamtos fondas
Gyvybės vagonėliai – paskutinė pasmerktų gyvūnėlių viltis
VšĮ „Beglobis“

26 365,15
1 075,00

12 134,96

Išgelbėkim kačiukus
VšĮ „Lesė“

2 504,98

„neBrisiaus namai“
VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“

2 476,00

Padėkime pasveikti mūsų Penktoms kojoms
VšĮ Penkta koja

5 821,30

Pastatykime „SOS vilties apartamentus”
VšĮ „SOS gyvūnai”

1 136,68

Pranešk apie skriaudžiamą gamtą
Baltijos aplinkos forumas

1 216,23

PILIETIŠKUMUI UGDYTI

2 916,49

Įžiebkite taiką kiekvienuose namuose
Ateitininkų federacija

227,25

Skaidrius 2015 m. rinkimus užtikrink pats - prisidėk prie "Baltųjų pirštinių"
Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“

171,09

Neužmirštuolė
Kovų už laisvę atminimo asociacija „Neužmiršk“

1 743,04

CIVITAS: viešos diskusijos Lietuvos regionuose
VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas”

556,09

www.atvirasteismas.lt
VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius

219,02

KITI

29 384,63

Padėkime vaikams, nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Nepale
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus”

10 866,67

Vienybės ir paramos projektas nukentėjusiems Ukrainos žmonėms
Asociacija „Ars Libera“

2 206,21

Emocinė pagalba Ukrainos vaikams, gyvenantiems pabėgėlių centruose
Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai"

1 060,35
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Padėkime pabėgėliams Lietuvoje
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

4 253,65

Padėkime vaikams ir šeimoms, nukentėjusioms nuo karinio konflikto Ukrainoje
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus”

6 266,14

Padėk vaikams pabėgėliams
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus”

4 606,88

Pagalbos moterims linija
Asociacija „Kauno moterų linija"

124,73

Toliau kviečiame susipažinti su iki 2015 m. pabaigos įgyvendintų projektų rezultatais. Dalis organizacijų šios
metinės ataskaitos parengimo metu projektų ataskaitų dar nebuvo pateikę. Jas paskelbsime kitoje metinėje
ataskaitoje.
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Įgyvendinti projektai
JAUNIMO LINIJA – TUKSTANČIAI ATSILIEPTŲ PAGALBOS SKAMBUCIŲ

Atsakinga organizacija:
Paramos fondas „Jaunimo linija“
Paaukota: 14 551,38 EUR
Už surinktas lėšas šiame projekte buvo apmokyti ir
tarnybai „Jaunimo linijoje“ parengti 21 naujas
savanoris. Dar 73 savanorius 2014 m. organizacija
paruošė už lėšas surinktas iš kitų rėmėjų.
Išsami ataskaita >>
PADĖKITE ĮGYVENDINTI „ŠOKIO LABORATORIJĄ“

Atsakinga organizacija:
VšĮ „Socialiniai meno projektai“
Paaukota: 896,25 EUR
Už surinktas lėšas buvo surengtos kūrybinės
dirbtuvės, kurių metu gimė šokio spektaklis, kuris
buvo pristatytas lapkričio mėnesį Nacionaliniame
Kauno dramos teatre.
Išsami ataskaita >>

KAD RANDAI NEŽALOTŲ VAIKŲ GYVENIMO

Atsakinga organizacija:
Vaikų Ligoninės Paramos Fondas
Paaukota: 6 784,61 EUR
Projekto tikslas – už surinktas lėšas nupirkti vaikų
ligoninei SurgiTouch 30ST sistemą su programinės
įrangos atnaujinimais. Įrenginio dėka vaikams nuo
šiol taikomas modernus ir itin efektyvus randų
gydymo metodas.
Išsami ataskaita >>
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PADĖK MAN PASVEIKTI

Atsakinga organizacija:
Vaikų Ligoninės Paramos Fondas
Paaukota: 13 325,21 EUR
Projekto tikslas – įsigyti portatyvinį elektroencefalografą,
kuris reikalingas ūmiai susirgusiems vaikams, kuriems
sutrinka sąmonė, ištinka koma, traukuliai ar kitos sunkios
būklės. Už surinktas lėšas įsigytas elektroencefalografas
sėkmingai naudojamas ūmiomis ligomis sergantiems
vaikams gydyti.
Išsami ataskaita >>

IŠGELBĖK NAUJO ZMOGAUS GYVYBĘ PADĖDAMAS NĖŠČIAJAI

Atsakinga organizacija:
VšĮ Krizinio nėštumo centras
Paaukota: 14 786,84 EUR
Projekto tikslas – suteikti konsultacinę bei materialinę
pagalbą (esant reikalui tęstinę) neplanuotą, nenorimą,
krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims. Už surinktas
lėšas buvo suteiktos 2191 konsultacijos (psichologinės,
psichosocialinės, ginekologinės, teisinės, dulų) 236
moterims.
Išsami ataskaita >>

ĮŽIEBKITE TAIKĄ KIEKVIENUOSE NAMUOSE

Atsakinga organizacija:
Ateitininkų federacija
Paaukota: 227,25 EUR
Betliejuje uždegta Taikos ugnelė traukiniu kartu su
Lietuvos skautais apkeliavo Lietuvą nuo Vilniaus iki
Klaipėdos ir Latvijos pasienio. Savo kelionės metu ji
sušildė vaikus, tėvelius, valdžios žmones bei aplankė
bažnyčias, vaikų namus, mokyklas ir t.t.
Išsami ataskaita >>
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SUTEIKIME GALIMYBĘ NEĮGALIEMS VAIKAMS AUGTI, SVEIKTI IR LAVĖTI 2014

Atsakinga organizacija:
VšI „Padėk užaugti“
Paaukota: 18 390,19 EUR
Projekto tikslas – dalinai finansuoti daugiafunkcį raidos ir
terapijų centrą „Avevitus“, užtikrinant veiklos testinumą.
Surinktų lėšų dėka buvo apmokėto įvairių specialistų
konsultacijos, finansuota biosocialinė funkcijų atkūrimo
programa vaikams bei įrengti daugiafunkciniai kabinetai
bei vaikų žaidimų kambarys.
Išsami ataskaita >>

PADĖK ĮKURTI MEDŽIO DIRBTUVES LAIKINŲJŲ NAMŲ GYVENTOJAMS

Atsakinga organizacija:
Vilniaus arkivyskupijos Caritas laikinieji namai
Paaukota: 1 724 EUR
Projekto tikslas – didinti benamių asmenų socialinę
įtrauktį per organizuotą užimtumą. Už surinktas lėšas
buvo įsigyti įrankiai medžio apdirbimui, pradėta
bendradarbiauti su baldų gamybos įmone bei įtrauktas
savanoris, kuris padeda benamiams dirbti su medienos
apdirbimo įrankiais.
Išssami ataskaita >>
PASTATYKIME ŠV. PRANCIŠKAUS ONGOLOGIJOS CENTRĄ KARTU

Atsakinga organizacija:
VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“
Paaukota: 71 226,83 EUR
Projekto dėka buvo pastatyti ir įrengti du onkologijos
centro pastatai, kuriuose teikiamos įvairios paslaugos
onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Nupirktas
centro veiklai reikalingas inventorius ir priemonės.

Išsami ataskaita >>
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PADĖKITE TURĖTI MAMĄ

Atsakinga organizacija: LPF „SOS vaikų kaimų
draugija Lietuvoje“
Paaukota: 18 000 EUR
Projekto tikslas – surinkti lėšas specialistų paslaugoms.
Tai yra būtina pagalba likimo nuskriaustiems vaikams,
nes be specialistų pagalbos šie vaikai neišmoks gyventi
savarankiškai, planuoti ateitį, jiems sunku bus tapti
visaverčiais visuomenės nariais.
Išsami ataskaita >>
PAKEISKITE JAUNUOLIŲ SU NEGALIA GYVENIMĄ!

Atsakinga organizacija:
Maltos ordino pagalbos tarnyba
Paaukota: 1 742,48 EUR
Projekto tikslas – suteikti neįgaliesiems nepamirštamų
potyrių, padėti jiems įveikti kalbų, kultūrinius ir
psichologinius barjerus. Neįgalus jaunimas stovyklose
patyrė tai, ko įprastomis sąlygomis patirti negalėtų. Tai
sportiniai
iššūkiai,
kultūriniai
vizitai,
dvasinis
atsinaujinimas. Stovyklų dalyviai ir jų padėjėjai kartu
praleido visą savaitę padėdami vieni kitiems.
Išsami ataskaita >>

PADOVANOK VAIKAMS SU NEGALIA SPALVOTĄ VASAROS STOVYKLĄ!

Atsakinga organizacija:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Viltis“
Paaukota: 4 069,74 EUR
Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį ir skatinti
sutrikusio intelekto žmonių, jų tėvų ar globėjų socialinę
integraciją, vadovaujantis įgalinimo principu, sukuriant
palankias sąlygas saviraiškai ir savarankiškumo didinimui,
aktyviam poilsiui, meninių gebėjimų vystymui.
Išsami ataskaita >>
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LABDAROS VALGYKLĖLĖ

Atsakinga organizacija:
Labdaros ir paramos fondas „Vilties centras"
Paaukota: 7 752,55 EUR
Projekto metu surinktos lėšos buvo skirtos maistovežio
įsigijimui, kurio dėka daugiau skurstančių gauna galimybę
pavalgyti skanaus ir šilto maisto. Organizacija kasdien
pamaitina per 600 žmonių.
Išsami ataskaita >>
MAISTAS ANT RATŲ

Atsakinga organizacija:
Maltos ordino pagalbos tarnyba
Paaukota: 23 800 EUR
Surinkta parama buvo skirta vienišiems, neįgaliems,
sergantiems, mažas pajamas gaunantiems seniems
žmonėms, negalintiems pasirūpinti savimi ir pasigaminti
karšto maisto. Visuose miestuose ištisus metus karštas
maistas yra atvežamas 300-ams senų žmonių. Didžioji
dalis šių žmonių neturi lėšų arba fiziškai nebegali patys
pasigaminti sau karšto maisto, neturi artimųjų, kurie jiems
galėtų padėti, sunkiai serga.
Išsami ataskaita >>

BAIMĖS LABORATORIJA

Atsakinga organizacija:
Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“
Paaukota: 1 409,29 EUR
Projekto tikslas – socialinės atskirties mažinimas tarp
fiziškai neįgalaus (regėjimo negalią turinčio), socialinės
rizikos(emociškai pažeidžiamo) ir normaliose sąlygose
gyvenančio jaunimo grupių. Surinktų lėšų dėka jaunimas
buvo įtrauktas į bendrą savo baimių pažinimo laboratoriją,
paremtą
lietuvių
liaudies
folklioru,
moksliniaispsichologijos tyrimais, bei kūrybine veikla.
Išsami ataskaita >>
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PADĖTI TAM, KURIS PADEDA

Atsakinga organizacija:
VšĮ SOTAS
Paaukota: 6 029,99 EUR
Projekto tikslas – teikti efektyvią pagalbą Lietuvos
globėjams. Už surinktas lėšas buvo vedami mokymų
seminarai, surengti savitarpio grupių pagalbos susitikimai,
teikiamos
individualias
konsultacijos,
vykdomos
visuomenės jautrinimo, globos skatinimo, globėjų
palaikymo
veiklos
bei
bendradarbiaujama
su
suinteresuotomis
valstybinėmis
institucijomis
ir
nevyriausybinėmis organizacijomis.
Išsami ataskaita >>
SKATINKIME JAUNIMO VERSLUMĄ (LIETVOS JUNIOR ACHIEVEMENT)

Atsakinga organizacija:
VšĮ „Lietuvos Junior Achievement”
Paaukota: 2 188,9 EUR
Projekto tikslas – ugdyti mokinių verslumą, skatinti
kūrybines idėjas, tobulinti socialinius įgūdžius, skatinti
dirbti komandoje, siekiant išspręsti tikras problemas,
lavinti vaizduotę ir drąsiai siekti užsibrėžtų tikslų. Už
surinktas lėšas buvo vykdoma 2014-2015 metų mokinių
bendrovės veikla.
Išsami ataskaita >>
IŠGELBĖKIM KAČIUKUS NUO BEPRASMĖS MIRTIES

Atsakinga organizacija:
VšĮ „Lesė”
Paaukota: 11 585,32 EUR
Projekto tikslas – humaniškais ir efektyviais metodais
sumažinti beglobių kačių populiaciją Lietuvoje. Programos
metu buvo sterelizuota ir nuo pasiutligės paskiepyta 450500 kačių Vilniuje, Kaune, Jonavoje ir kituose miestuose.
Išsami ataskaita >>
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PAGALBA BEGLOBIAMS GYVŪNAMS

Atsakinga organizacija:
VšĮ „SOS gyvūnai”
Paaukota: 12 184,57 EUR
Surinktų lėšų dėka beglobiai gyvūnai buvo gydomi,
maitinami, prižiūrimi, išmoko pasitikėti žmonėmis ir daug
iš jų surado naujus šeimininkus.
Išsami ataskaita >>
KVIEČIU Į SVEČIUS 2014

Atsakinga organizacija:
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”
Paaukota: 11 727,16 EUR
Surinkta parama buvo skirta tam, kad „Maisto bankas“
kasdien galėtų surinkti atliekantį maistą iš maisto
gamintojų, prekybininkų, ūkininkų ir patiekti ją skurdžiai
gyvenantiems žmonėms. Lėšos panaudotos paramos
maistu transportavimo išlaidoms padengti, transporto
priemonių remontui, sandėliavimo ir maisto dalinimo
išlaidoms padengti.
Išsami ataskaita >>
MISIJA SIBIRAS ‘14

Atsakinga organizacija:
Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“
Paaukota: 994,79 EUR
Surinkta parama buvo skirta daliai ekspedicijos dalyvių
darbo įrankių, kelionės bei projekto pristatymų išlaidoms
padengti. Vienas projekto pristatymo renginys dviem
šimtams žmonių vidutiniškai kainuoja apie 30 EUR. Vien
2013 m. tokių pristatymų suorganizuota daugiau nei 150.
Jūsų suteikta parama bus skiriama tokių projekto
pristatymo renginių ir parodų organizavimo išlaidoms
padengti.
Išsami ataskaita >>
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PADOVANOK ĮSPŪDŽIŲ KUPINĄ VASARĄ VAIKAMS SU NEGALIA!

Atsakinga organizacija:
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“
Paaukota: 2 132,44 EUR
Projekto veiklose dalyvauti buvo pakviestos šeimos, kurių
negalią turintys vaikai nepatenka į reabilitacijos paslaugas
gaunančių gretas, todėl buvo pasiektas pagrindinis tikslas
- įtraukti didesnę atskirtį patiriančius vaikus ir jų šeimas.
Programoje dalyvavusios šeimos išvyko pailsėjusios,
sukaupusios naujų žinių, išsakiusios poreikius ir lūkesčius
ateičiai, o vaikai spėjo įgyti naujas socialines
kompetencijas.
Išsami ataskaita >>
PIRK DRAMBLĮ 2014

Atsakinga organizacija:
Lietuvos zoologijos sodas
Paaukota: 2 857,22 EUR
,,Pirk dramblį“ – tai socialinis paramos projektas, skirtas
padėti Kauno zoologijos sodui. Per aukok.lt surinkti
pinigai buvo panaudoti terariumo fasadinės sienos
remontui, langų keitimui ir stogo konstrukcijų sutvirtinimui.
Išsami ataskaita >>
ŠILČIAU JAUKIAU

Atsakinga organizacija:
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kauno
Viltis“
Paaukota: 1 003,69 EUR
Projekto metu buvo pagerintos „Kauno vilties“ dienos
centro buities sąlygos, sukurta saugi ir jauki aplinka
besilankantiems žmonėms su proto negalia. Dienos
centre pagerėjusias sąlygas pajautė 10 reguliariai
besilankančių ir 15 nereguliariai ateinančių asmenų bei jų
šeimos ir bendrijos nariai.
Išsami ataskaita >>
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IŠSIPILDYMO AKCIJA 2014

Atsakinga organizacija:
Labdaros fondas „Vienybė“
Paaukota: 57 550,64 EUR
Projekto dėka nupirkti neįgaliojo vežimėliai, rankų, kojų
treniruokliai, įtvarai, mobili vonia, vaikštynė, funkcinė
slaugos lova, pompa maitinimui, atsiurbiklis, stomos
priežiūros priemonės, integralios sėdynės neįgaliems,
įtvarai. Brangiausias pirkinys – ultragarsinio tyrimo
aparatas padovanotas VšĮ VU ligoninės Santariškių
klinikų filialo Vaikų ligoninei.
Išsami ataskaita >>
ŠPORTINIS LAVINIMAS SOCIALIAI REMTINIEMS VAIKAMS IR JAUNUOLIAMS

Atsakinga organizacija:
VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui
Paaukota: 1 548,40 EUR
Projekto metu į sportinę veiklą įtraukta 30 socialinės
rizikos vaikų ir jaunuolių. Sporto užsiėmimai vyko visus
metus dukart per savaitę, taip pat diskusijos apie sveiką
gyvenseną ir higienos įpročius. Pagerinta vaikų fizinė
būklė, išugdytas atsakomybės jausmas ir disciplinos
laikymasis.
Išsami ataskaita >>
SUSIKIBKIME RANKOMIS

Atsakinga organizacija:
Jurbarko esperanto klubas „Horizontas“
Paaukota: 1 448,10 EUR
Viso projekto metu vaikų globos namų šeimynos
„Burbulai“ vaikai jautėsi kaip pilnaverčiai ir lygiaverčiai
mūsų visuomenės piliečiai. Susitikimų ir ekskursijos metu
visi dalyviai įgijo naujų žinių, potyrių, išmoko dalintis,
džiaugtis, paguosti ir mylėti savo artimą bei įveikti įvairius
socialinius barjerus.
Išsami ataskaita >>
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SKAIDRIUS 2015 M. RINKIMUS UŽTIKRINK PATS – PRISIDĖK PRIE BALTŲJŲ PIRŠTINIŲ

Atsakinga organizacija:
Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“
Paaukota: 841,80 EUR
„Baltųjų pirštinių” savanoriai keliavo į vietoves visoje
Lietuvoje, kuriose fiksuoti galimi pažeidimai, įvairiomis
komunikacijos priemonėmis būrė aktyvius, atsakingus
piliečius Lietuvos regionuose, suteikė reikalingas
priemones efektyviam rinkimų aplinkos stebėjimui.
Rinkimų dieną per pirmąjį rinkimų turą 746 savanoriai
stebėjo 811 (40%) rinkimų apylinkių, per antrąjį - 445
savanoriai stebėjo 897 (61%) rinkimų apylinkes.
Išsami ataskaita >>
2015 m. surinkę paramą projektai, kurių ataskaitų dar laukiame: Pasirūpinkime mažyliais kūdikių
namuose, Šviesi vaikystė, VIVA Chemija!, VMG mokykla, Freedom Drive – suteikti negaliai orumo, Nedelsk,
Kiek vaikų šiemet mokyklose sėdės alkani?, Ledaunyčios - termo dėžės saugiam maistui, Mama – Tu NE
viena!, Nė trupinio pro šalį!, Parama maistu – neišmetame, atiduodame skurstantiems Kauno regione,
PasiDalink 2014, Padėkime ankstukams užaugti, Padėkime šikšnosparniams sulaukti pavasario!,
Neužmirštuolė, Padėkime vaikams, nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Nepale, Vienybės ir paramos
projektas nukentėjusiems Ukrainos žmonėms, ,„Sužydėjusi viltis“, Iniciatyva „Mums rūpi“, „Padėkime
Kotrynai įveikti vėžį“, „Prieglauda benamėms katėms“, „Vaidos Valskytės dalyvavimui Pasaulio bokso
čempionate paremti“.
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FINANSINĖ ATASKAITA
Skyriuje pateikiami VšĮ „Geros valios projektai“ finansiniai rodikliai.

2015 m. administravimo sąnaudos ir panaudota parama
Administravimo sąnaudų struktūra, EUR

Paramos šaltiniai, EUR
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2015 m. finansinė veiklos rezultatų ataskaita
Ataskaita parengta remiantis pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis. Sumos nurodomos eurais.
Pastabų nr.

Nr.

Straipsniai

I.

PAJAMOS

92 795

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

21 574

2.

Finansavimo pajamos

70 671

2.1.
2.2.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos

70 671

3.

Kitos pajamos

II.

SĄNAUDOS

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

2.

Kitos sąnaudos

3.

Veiklos sąnaudos

1

2015

550
92 795
2 169
90 626

3.1.

Pardavimų (reklamos, lėšų pritraukimo)

3.2.

Darbuotojų išlaikymo

3.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

3.4.

Patalpų išlaikymo

2 084

3.5.

Ryšių paslaugos

2 187

3.6.

Transporto išlaikymo, kelionės

3.7.

Buhalterinės apskaitos ir konsultacijų

3.8.

Vykdomų projektų (nr. EEE-NVO-PDP1-PP-01-S01)

3.9.

Kitos veiklos sąnaudos (pašto, hostingo ir kt. išlaidos)

3.10.

Suteiktos labdaros, paramos

3.11.

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

3 343
2,4,5

27 986
216

521
1 012,63
50 392,88
379,69
977
1 527

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

0

IV.

PELNO MOKESTIS

-

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

0

1 pastaba. Finansavimo šaltiniai:
Gauta:

Panaudota:

Likutis
(2015-12-31):

Parama VšĮ „Geros valios projektai“

90 057,07

70 670,57

19 386,50

Surinkta parama aukok.lt palaikymui (per aukok.lt)

12 431,44

12 431,44

0

Finansavimo šaltiniai

Surinkta parama pagalbadaiktais.lt palaikymui (per aukok.lt)

466,91

466,91

0

AB Šiaulių bankas parama (aukų dėžutės)

2 318,89

0

2 318,89

„Western Union Foundation“ parama

5 792,40

0

5 792,40

53 640,45

47 550,72

6 089,73

9 612,59

9 427,11

185,48

2009-2014 m. EEE finansinio mechanizmo projektas
nr. EEE-NVO-PDP1-PP-01-S01
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama VšĮ „Geros valios
projektai” vystymui
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Administruoti projektai
Privačios įmonės surinkta darbuotojų parama Tarptautinei
Raudonojo Kryžiaus organizacijai
Projektas „Pasirūpinkime mažyliais kūdikių namuose“

794,39

794,39

0

5 000

0

5 000

Per 2015 m. VšĮ „Geros valios projektai“ kaip tarpininkas surinko 322 657 EUR paramos lėšų ir 322 265 EUR jų
pervedė kitiems paramos gavėjams. Likusi dalis buvo pervesta per 2016 metus.

2 pastaba. 2015 m. pradžioje organizacijoje dirbo 4 darbuotojai, 2015 m. pabaigoje – 5 darbuotojai.
3 pastaba. 2015 m. sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 17 718 EUR.
4 pastaba. Direktorei Ingai Langaitei darbo užmokestis 2015 m. sudarė 16 172 EUR. Kitos išmokos nebuvo
mokamos.
5 pastaba. Buvo gauta parama savanorių darbu. 2015 m. dirbo 2 savanoriai, jų darbo laikas - 465 valandos,
savanorių atlikto darbo vertė 2 441,25 EUR.
6 pastaba. Išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų
narių išmokoms 2015 m. nebuvo patirta.
7 pastaba. Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims 2015 m. nebuvo
patirta.

2015 m. balansas
Balansas parengtas remiantis pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis.
Pastabų nr.

2015

8

391

Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

II.

MATERIALUSIS TURTAS

391

5.
III.

Kita įranga (kompiuteriai, daugiafunkcinis įrenginys)
FINANSINIS TURTAS

391
-

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

2.
II.

Išankstiniai apmokėjimai
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

1.

Pirkėjų įsiskolinimas

-

78 344
244
244
2 088
-

2.
III.

Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

2 088
-

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

76 012

TURTAS IŠ VISO:

78 735
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Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.

KAPITALAS

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS

III.

KITI REZERVAI

IV.

VEIKLOS REZULTATAS

Pastabų nr.

2015
23 057

9

5 792
17 265

1.

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

0

2.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas

17 265

D.
4.

FINANSAVIMAS
Kitas finansavimas

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

I.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

II.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

3.

Skolos tiekėjams

5.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

6.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI,
IŠ VISO:

19 387
1

19 387
36 291
36 291
617
5 683

10

29 991
78 735

8 pastaba. 2015 m. organizacija neįsigijo ir neperleido jokio turto.
9 pastaba. 2015 m dalininkai įnašų nedarė. Ankstesni įnašai sudarė 5 792,40 EUR.
10 pastaba. „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ apima aukok.lt projektams surinktą, bet dar nepervestą sumą.
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