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FINANSINĖ 
ATASKAITA 

2020 m. sausis – 2020 m. gruodis 

 

LPS nariams pateikiama finansinė ataskaita parengta remiantis veiklos rezultatų ir finansinės būklės už 
2020 m. ataskaitomis bei aiškinamuoju raštu. 

1 lentelėje pateiktas LPS per 2020 m. pasiektas grynasis veiklos rezultatas (pelnas) ir sukauptas 
nuosavas kapitalas 2020 m. pabaigoje. 

1 lentelė. Grynasis veiklos rezultatas (pelnas) ir nuosavas kapitalas per 2020 m. 

Pajamos 81034 

Sąnaudos 77619 

Veiklos rezultatas (pelnas) prieš apmokestinimą 3415 

Pelno mokestis 512 

Grynasis veiklos rezultatas per 2020 m. (pelnas) 2903 

Grynasis veiklos rezultatas per 2019 m. (nuostolis) -816 

Nuosavas kapitalas 2087 

 

2 lentelėje matomos LPS per 2020 m. gautos pajamos. Iš viso per 2020 m. iš LPS narystės mokesčio 
buvo gauta 20390 EUR, tačiau nuspręsta 13000 EUR gauto mokesčio perkelti į 2021 m. 

2 lentelė. LPS pajamos per 2020 m. 

Iš konferencijų ir kitų renginių gautos pajamos 30777 

LPS narystės mokestis 7390 

EuroPsy sertifikato mokestis 115 

Parama (iš GPM) 1144 

Kita piniginė parama 73 

Tikslinė dotacija (iš Vilniaus miesto savivaldybės) 38000 
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Kitos pajamos (partnerių konsultavimas projektų įgyvendinimo klausimais, 
projektų veiklų viešinimas) 3535 

VISO: 81034 

 

3 lentelėje matomos LPS per 2020 m. patirtos sąnaudos. LPS darbo užmokestis mokamas LPS 
administraciniam personalui: LPS administratorei ir LPS biuro vadovui. LPS valdyba, prezidentas, 
komitetai ir komisijos dirba savanoriškai, negaudami atlygio už darbą. 

3 lentelė. LPS sąnaudos per 2020 m. 

Konferencijų bei kitų renginių organizavimo sąnaudos 8332 

Vykdyto projekto, kuriam gauta tikslinė dotacija (iš Vilniaus miesto 
savivaldybės), išlaidos 38000 

Darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos, socialinio draudimo 
išlaidos 19587 

Biuro patalpų nuomos išlaidos 1995 

Administracinės ir buhalterinių paslaugų išlaidos 2192 

Komandiruočių išlaidos 891 

Narysčių mokesčiai tarptautinėse organizacijose 2358 

Banko mokesčių išlaidos 1105 

Ryšio paslaugų išlaidos 893 

Neigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka 55 

Parama kitoms organizacijoms (parama skirta VšĮ Vaikų linija) 200 

Pelno mokestį didinančios sąnaudos 1628 

Pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos 140 

Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos 243 

VISO: 77619 
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4 lentelėje pateikta LPS finansinė situacija per 2020 m. Finansavimo sumas sudaro 15000 EUR LPS 
narystės mokesčio, perkelto iš 2019 m., ir 13000 EUR narystės mokesčio – iš 2020 m. 

4 lentelė. LPS finansinė būklė per 2020 m. 

Ilgalaikis turtas 244 

Trumpalaikis turtas 33197 

Turtas, iš viso: 33441 

Nuosavas kapitalas 2087 

Finansavimo sumos 28000 

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  3354 

Nuosavas kapitalas, finansavimo sumos, mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai, iš viso: 33441 

 

2020 m. pabaigos LPS finansinė situacija įgalina LPS vystyti prioritetines 2021 m. veiklas. 

Finansinę ataskaitą parengė LPS finansininkė R. Jasaitytė ir LPS biuro vadovas J. Gužas. 

 
Lietuvos psichologų sąjunga 

Naugarduko g. 34 Vilnius LT-03228 
El. paštas: lps@psichologusajunga.lt 

Telefonas: +370 673 31197 
Įmonės kodas: 190748553 

Atsiskaitomoji sąskaita: LT39 7044 0600 0115 4569 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


