FINANSINĖ
ATASKAITA
2021 metai
Patvirtinta LPS Valdybos posėdyje 2022 m. kovo 24 d.

FINANSINĖ
ATASKAITA
2021 m. sausis – 2021 m. gruodis
LPS nariams pateikiama finansinė ataskaita parengta remiantis veiklos rezultatų ir finansinės būklės už
2021 m. ataskaitomis bei aiškinamuoju raštu.
1 lentelėje pateiktas LPS per 2021 m. pasiektas grynasis veiklos rezultatas (pelnas) ir sukauptas
nuosavas kapitalas 2021 m. pabaigoje.

1 lentelė. Grynasis veiklos rezultatas (pelnas) ir nuosavas kapitalas per 2021 m.
Pajamos

73156

Sąnaudos

71051

Veiklos rezultatas (pelnas) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis

2105
316

Grynasis veiklos rezultatas per 2021 m. (pelnas)

1789

Grynasis veiklos rezultatas per 2020 m. (pelnas)

2087

Nuosavas kapitalas

3876

2 lentelėje matomos LPS per 2021 m. gautos pajamos. Iš viso per 2021 m. iš LPS narystės mokesčio
buvo gauta 23750 EUR, tačiau nuspręsta 9030 EUR gauto mokesčio perkelti į 2022 m.

2 lentelė. LPS pajamos per 2021 m.
EuroPsy sertifikato mokestis
10-oji mokslinė edukacinės psichologijos konferencija

110
3050

Klinikinių ir sveikatos psichlogų konferencija

11615

Kongreso dalyvio mokestis

17494

11-oji mokslinė-praktinė organizacinės psichologijos konferencija

1410

2

6-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija
„MDRLT-001 – LITHUANIA: POPULATION MOVEMENT“ psichologo
konsultacijos prieglobsčio prašytojams
Teisės taikymo srityje dirbančių psichologų veiklos ypatumai ir iššūkiai
LPS narių suteiktos paslaugos portale (Fb)
Iš konferencijų ir kitų renginių gautos pajamos VISO:
Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka
LPS narystės mokestis (iš viso: 23750, panaudotas 14720)
Tikslinė Vilniaus miesto savivaldybės dotacija 6-ąjai Vilniaus savižudybių
intervencijų metodų konferencijai
Parama (iš GPM)
VISO:

13950
3358
20
16
51023
104
14720
6600
709
73156

3 lentelėje matomos LPS per 2021 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 2021 m.
Konferencijų bei kitų renginių organizavimo sąnaudos
Vykdyto projekto, kuriam gauta tikslinė dotacija (iš Vilniaus miesto
savivaldybės), išlaidos
Biuro patalpų nuomos sąnaudos
Draudimo sąnaudos
Darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos
Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos
Administracinės ir buhalterinių paslaugų išlaidos

9394
14294

1878
570
26255
325
8032

Komandiruočių išlaidos

376

Ryšio paslaugų išlaidos

1556

Narysčių mokesčiai tarptautinėse organizacijose

2366

Pelno mokestį didinančios sąnaudos

4310

3

Banko mokesčių išlaidos

1425

Pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos

265

Baudų ir delspinigių sąnaudos

5

VISO:

71051

4 lentelėje pateikta LPS finansinė situacija per 2021 m.
4 lentelė. LPS finansinė būklė per 2021 m.
Ilgalaikis turtas

657

Trumpalaikis turtas

44300

Turtas, iš viso:

44957

Nuosavas kapitalas

3876

Finansavimo sumos

37000

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

4081

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

44957

2021 m. pabaigos LPS finansinė situacija įgalina LPS vystyti prioritetines 2022 m. veiklas.

Lietuvos psichologų sąjunga
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