
VšĮ Sekmės idėja  
(ūkio subjekto pavadinimas)  

        
304606308, Kubiliaus g. 2, Vilnius  

(kodas, buveinės adresas)  
        
        
      (Tvirtinimo žyma)  
        
        
        

BALANSAS  
        

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  

                                  2022 kovo 15 d. Nr. 1   
   (data)    
      
    (Eurais)  

  
TURTAS 

Pastabų 
Nr. 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

 

   

A. ILGALAIKIS TURTAS   508 833  
I. NEMATERIALUSIS TURTAS        
1. Patentai, licencijos          
2. Programinė įranga          
3. Kitas nematerialusis turtas          
II. MATERIALUSIS TURTAS     508 833  
1. Žemė            
2. Pastatai ir statiniai          
3. Mašinos ir įrengimai          
4. Transporto priemonės          
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai   508 833  
6. Nebaigta statyba          
7. Kitas  materialusis turtas          
III. FINANSINIS TURTAS          
1. Po vienerių metų gautinos sumos        
2. Kitas finansinis turtas          
B. TRUMPALAIKIS TURTAS   42893 30443  

I. 
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 
VYKDYTI SUTARTYS   96 146  

1. Atsargos       96 146  

2. Išankstiniai apmokėjimai          
3. Nebaigtos vykdyti sutartys          
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS   15618 15850  
1. Pirkėjų įsiskolinimas     2320 2320  
2. Kitos gautinos sumos     13298 13530  
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS        

1. Trumpalaikės investicijos          
2. Terminuoti indėliai          
3. Kitas trumpalaikis turtas          
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI   27178 14447  

  TURTAS, IŠ VISO   43401 31276  

        
        
        



  

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
Pastabų 

Nr. 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

 

   

C. NUOSAVAS KAPITALAS   13540 13540  
I. KAPITALAS       75 75  
II. PERKAINOJIMO REZERVAS        
III. KITI REZERVAI          
IV. VEIKLOS REZULTATAS     13465 13465  
1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas   0 0  
2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas   13465 13465  

D. FINANSAVIMAS     26534 6069  
1. Dotacija            
2. Tiksliniai įnašai       26534 5126  
2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto         
2.2. Kiti tiksliniai įnašai     26534 5126  

3. Nario mokesčiai          
4. Kitas finansavimas       943  

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI   3326 11667  
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI        
1. Finansinės skolos          

2. 
Kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai          

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI   3326 11667  
1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis        
2. Finansinės skolos          
3. Skolos tiekėjams     361 469  
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai        
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   2965 11197  

6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai        

  
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO   43401 31276  

   

 

 
 

    

  Direktorė    _____________      Jelena Narūnienė  
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                           (vardas ir pavardė)                              

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VšĮ Sekmės idėja 
(ūkio subjekto pavadinimas) 

     

304606308, Kubiliaus g. 2, Vilnius 
(kodas, buveinės adresas) 

     

    
(Tvirtinimo 
žyma) 

     

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
                 

     

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

2022 kovo 15 d._ Nr. 1 

                                                            (data)    

   

  (Eurais) 

Eil. 
Nr. Straipsniai 

Pastabų 
Nr. 

Ataskaitinis 
laikotarpis  

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis  

I. PAJAMOS   68178 61557 

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes   13500 4500 

2. Finansavimo pajamos   46300 56557 

2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos    37208 34450 

2.2. Kitos finansavimo pajamos   9092 22107 

3. Kitos pajamos   8378 500 

II. SĄNAUDOS   68178 61557 

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina   36233 32867 

2. Kitos sąnaudos       

3. Veiklos sąnaudos   31945 28690 

3.1. Pardavimo       

3.2. Darbuotojų išlaikymo   28201 17810 

3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)   375 416 

3.4. Patalpų išlaikymo     1274 

3.5. Ryšių   164 181 

3.6. Transporto išlaikymo   25 231 

3.7. Turto vertės sumažėjimo       

3.8. Kitos veiklos   3180 8778 

3.9. Suteiktos labdaros, paramos       

3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo       

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ       

IV. PELNO MOKESTIS   0 0 

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS   0 0 

 

 

 

   

Direktorė                                                            ______________                Jelena Narūnienė 
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                            (parašas)                            (vardas ir pavardė)       



VIEŠOJI ĮSTAIGA „SĖKMĖS IDĖJA“ 
Įm. k. 304606308 

Kubiliaus g. 2, Vilnius 

 

2021 m.  

FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2022 m. kovo 15 d. 

Vilnius 

I. Bendroji dalis 
 

 Viešoji įstaiga ,,Sėkmės idėja“ (toliau Įstaiga) įsteigta 2017 m. rugpjūčio 10 d., o rugpjūčio 16 d. 

LR Juridinių asmenų registre buvo suteiktas paramos gavėjo statusas. 

 Jelena Narūnienė yra įstaigos savininkė, valdanti 100 proc. įstaigos kapitalo. Taip pat ji yra įstaigos 

direktorė. 

 Įstaigos kapitalą sudaro – 75 Eur. 

 Veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. 

II. Apskaitos politika 

1. Viešosios įstaigos ,,Sėkmės idėja“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama 

vadovaujantis apskaitos politikos metodikomis ir šiais teisės aktais: 

 LR finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos 

civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir 

pateikimo taisyklių patvirtinimo“; 

 LRV 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų 

atlikimo taisyklių patvirtinimo“; 

 LR labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-1940. 

 Kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais liečiančiais buhalterinę apskaitą ir 

metines finansines ataskaitas. 

2. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais.  

III. Aiškinamojo rašto pastabos: 
 2021 m. įstaigos gautą paramą sudaro: 

 Juridinių asmenų parama - 30500 Eur. Nepanaudota paromos suma rodoma balanso straipsnyje Kiti 

tiksliniai įnašai – 26534 Eur. Lėšos bus naudojamos 2022 m. įstaigos veiklai vykdyti. 



 Vilniaus miesto savivaldybės parama projektams vykdyti - 35000 Eur. 

 Subsidija darbo užmokesčiui iš Valstybės biudžeto – 8378,06 Eur. 

2021 m. įstaiga ilgalaikio turto neįsigijo.  

Nuo 2021 m. spalio 1 d. įstaiga priėmė naują darbuotoją ir metų pabaigoje turėjo 3 etatinius darbuotojus. 

Direktorė                                  Jelena Narūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠĮ SĖKMĖS IDĖJA 

2021 m. 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

VšĮ “Sėkmės idėja” vysto socialinę veiklą, orientuotą į vyresnio amžiaus grupę.  

Tikslai – kūrybiško laisvalaikio organizavimas, pilietinis ugdymas, pažeidžiamų socialinių grupių 

integracija. 

Veiklos sritys – kultūrinis švietimas, kūrybinė, meninė, pramogų organizavimo veikla. 

2017 metais startavęs projektas ,,Susitikim, mieli senjorai“ 2021 metais jau skaičiuoja penktus 

savo veiklos metus. Esame užsibrėžę tikslą pagerinti senjorų fizinę, psichologinę savijautą, paskatinti 

kūrybiškumą, saviraišką, pasitikėjimą, bendruomeniškumą bei bendravimo kultūrą. Todėl organizuojame 

edukacinius, kūrybinius bei sveikatinimo užsiėmimus Vilniaus ir Kauno vyresnio amžiaus žmonėms. 

Senjorams suteikiame galimybę nemokamai lankyti įvairius užsiėmimus, kuriuos dėsto didelį žinomumą 

Lietuvoje turintys savo sričių profesionalai.  

 

2020 metais veiklas papildė kompiuterinio raštingumo užsiėmimai senjorams – „Išmanizacijos 

akademija“. Projekto tikslas – išmokyti senjorus naudotis išmaniaisiais įrenginiais, gebėti saugiai naudotis 

internetu bei spręsti kasdieninius klausimus pasitelkiant technologijas: naudotis internetine bankininkyste, 

socialiniais tinklais, gebėti pirkti internetu, susimokėti komunalinius mokesčius ir kt. 2021 metais 

,,Išmanizacijos akademija” ir toliau tęsė savo veiklą, kurios dėka Vilniaus miesto vyresnio amžiaus 

gyventojai (+55) kėlė savo išmaniųjų technologijų žinių lygį bei mokėsi nebijoti naujovių.  

2021 metais toliau plėtėm veiklą ir papildėme projektą dar dviem iniciatyvomis, skirtomis senjorų 

užimtumui skatinti: 

Pirmoji – ,,Būk stiprus, mažyli”. Šios iniciatyvos metu senjorai yra kviečiami megzti kojines 

anksčiau laiko gimusiems vaikams. Mūsų tikslas, kad senjorai turėtų prasmę kasdienėje savo veikloje, 

jaustųsi naudingais, kad mezgimo užsiėmimai mažintų stresą ir suteiktų gerą emocinę būseną. Ši senjorų 

veikla bus itin naudinga anksčiau laiko gimusiems vaikučiams ir jų šeimoms, nes anksčiau laiko gimę 

mažyliai į pasaulį ateina netikėtai. Todėl toks, atrodo, smulkus daiktas kaip kojinaitės, yra labai vertingas. 

Jos turi būti mezgamos specialiais siūlais, tinkamo dydžio virbalais ir atitinkamais išmatavimais. 2021 

metais ,,Ankstukų” bendruomenei perdavėme apie 1000 porų šių specialių kojinaičių, kurias mezgė visos 

Lietuvos senjorai. 

Antroji – projektas „Iki susitikimo, mieli senjorai, 100 km take aplink Vilnių“, kuris kvietė 

aktyvius vyresnio amžiaus žmones išbandyti savo jėgas ir per dešimt savaitgalių kartu su instruktoriais 

apeiti Vilnių. Retai kuris senjoras išdrįstų šią trasą įveikti vienas savo jėgomis. Dažniausia priežastis – 

artimame rate nėra pažįstamų žmonių, norinčių ir galinčių leistis į žygį. Kitas niuansas – vyresnio amžiaus 



žmonės ne visada naudojasi išmaniosiomis programėlėmis, žemėlapiais, kurie žymiai palengvina 

orientaciją naujoje aplinkoje ir kelionę. Tuo tarpu kartu su bendraminčiais, prižiūrint ir 

vedant instruktoriams, trasą suskirsčius atkarpomis, atrodo neįveikiama užduotis, tampa įveikiama. 

Taip pat įvykdytas jau antrus metus vykdomas projektas ,,Kol širdyje dar jaunystė” – tai dailės 

parodų ciklas (viso 4 parodos), kurią puošė mūsų projekto tapybos užsiėmimus lankiusių dalyvių darbai. 

 

VšĮ ,,Sėkmės idėja“ direktorė  

Jelena Narūnienė  

 

 

 


