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2020kovo 31 d.

DUOMENIS
2020-04-30 Nr.

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos. 

Nr.

1 2
A. ILGALAIKIS TURTAS 1
I. Nematerialusis turtas
I.1 Plėtros darbai
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos
I.3 Kitas nematerialusis turtas
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I.5 Prestižas
II. Ilgalaikis materialusis turtas
II.1 Žemė
II.2 Pastatai
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5 Mašinos ir įrenginiai
II.6 Transporto priemonės
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8 Baldai ir biuro įranga
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III. Ilgalaikis finansinis turtas
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B. BIOLOGINIS TURTAS
C. TRUMPALAIKIS TURTAS
I. Atsargos
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 2
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II. Išankstiniai apmokėjimai 3
III. Per vienus metus gautinos sumos
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3 Gautinos finansavimo sumos
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
III.5 Sukauptos gautinos sumos 4
III.6 Kitos gautinos sumos
IV. Trumpalaikės investicijos
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5

IŠ VISO TURTO:

D. FINANASAVIMO SUMOS 6
I. Iš valstybės biudžeto 
II. Iš savivaldybės biudžeto
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV. Iš kitų šaltinių
E. ĮSIPAREIGOJIMAI

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA

13.020,02 1,90

30.589,86

19.093,23 10.845,85

3.220,66 3.254,11
1,90

27.367,30 16.477,46

572,03 646,79

47.233,28

19.733,47

19.080,64 10.832,56

3.211,67

87,36
3.124,312.988,32

74,19 176,61
19.080,64 10.832,56

646,79

28.129,51

1,90

3.621,85

61,50

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės 
ataskaita“

2 priedas

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

4

3.858,46
3

572,03

3.049,82

13.259,98

PAGAL 

43.611,43
11.436,58

24.271,05
13.259,98

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188734151     Vilnius, Šv. Jono g. 11
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

11.436,58

2020 kovo 31 d.M.



2 CRC kodas: eedce955

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188734151     Vilnius, Šv. Jono g. 11
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 7
II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 8
II.11 Sukauptos mokėtinos sumos
II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
F. GRYNASIS TURTAS
I. Dalininkų kapitalas
II. Rezervai
II.1 Tikrosios vertės rezervas
II.2 Kiti rezervai
III. Nuosavybės metodo įtaka
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas
IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
G. MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

         Įstaigos kodas 0161

Generalinė sekretorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

-2.449,81 -2.449,81

83,29

-2.449,81 -2.449,81

13.554,01 10.735,93

28.129,51

Aida Baliūnienė

Asta Junevičienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)

47.233,28

-2.449,81 -2.449,81

5.511,16 26,63
28,06

19.093,23 10.845,85

(Parašas) (Vardas ir pavardė)



1 CRC kodas: f3129918
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2020kovo 31 d.

DUOMENIS
2020-04-30 Nr.

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos 

Nr.

1 2 2

A. PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS
I. FINANSAVIMO PAJAMOS 9
I.1 Iš valstybės biudžeto

I.2 iš savivaldybių biudžeto

I.3 iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

I.4 iš kitų finansavimo šaltinių

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos
III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 10
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
III. KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
IV. KOMANDIRUOČIŲ
V. TRANSPORTO
VI. KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI. NUOMOS
XII. FINANSAVIMO
XIII. KIT Ų PASLAUGŲ
XIV. KITOS
C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E. FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

F.
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS 
KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

G. PELNO MOKESTIS

H.
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAK Ą

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

         Įstaigos kodas 0161

Generalinė sekretorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

5.054,40

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188734151     Vilnius, Šv. Jono g. 11
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

5.054,40

60.547,37

6.614,94 1.219,29

216,78 1.620,71

VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITA

1.628,74

60.580,82

236,61 5.898,27

58.239,70
41.017,4944.663,12

1.256,38

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų 
ataskaita“

1 priedas

60.580,82
60.580,82

PAGAL 

222,18

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

4

58.239,70
3

58.239,70
58.017,52

33,45

1.800,802.538,59

Asta Junevičienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Aida Baliūnienė
(Vardas ir pavardė)(Parašas)

2020 kovo 31 d.M.



 
 

LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS SEKRETORIATAS 

Biudžetinė įstaiga, Šv. Jono g. 11, LT-01123 Vilnius, tel. (8 5) 210 7340, faks. (8 5) 210 7343, el. p. lietuva@unesco.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188734151 
 
  

2020 m. kovo 31 d. 

2020 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I.  BENDROJI DALIS 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė 
įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 188734151.  

Adresas: Šv. Jono g. 11, Vilnius, Lietuvos Respublika. 

Kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. 

Pagrindinė veikla vykdoma pagal programą ,,Dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, 
tarptautinėse programose, renginiuose”. 

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą  bei atsiskaitomąsias sąskaitas 
banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 
ataskaitų rinkinius.  

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų kovo 31 dienos duomenis.  

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 8. Įstaigos ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje patvirtinti 8 etatai.  

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). 

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta 
tvarka. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa ,,Vitrina“ bei FVAIS 
(finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistema), darbo užmokestis skaičiuojamas buhalterinės 
programos „Stekas“ darbo užmokesčio modulyje. 

   Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją; 
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2) programą; 

3) lėšų šaltinį; 

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 
knygoje. Taikomi  kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio 
mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, 
teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 

III. PASTABOS 

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis turtas. Įstaigos turtą sudaro nematerialus ir ilgalaikis materialus 
turtas. Per ataskaitinį laikotarpį neįsigyta jokio turto, tik priskaičiuota 161,85 Eur nematerialiojo 
turto amortizacija bei 74,76 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas.  

 

Pastaba Nr. 2. Trumpalaikis turtas. Praėjusiu atskaitiniu laikotarpiu, po atliktos 
ilgalaikio turto inventorizacijos, paaiškėjo, kad Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 
sekretoriato 2013 metais parengta paroda „LT pašto siuntoje“ sėkmingai atliko reprezentacinę 
paskirtį, bet jau nėra aktuali ir jos paklausa reikšmingai sumažėjusi. Siekiant išvengti turto 
galimybių neišnaudojimo, nutarta parodą iškomplektuoti, sudėtines dalis likutine verte perkelti iš 
ilgalaikio turto į atsargas, bei pasiūlyti atskiras sudėtines dalis neatlygintinai nuolatiniam 
saugojimui perduoti institucijoms, susijusioms su UNESCO vertybių saugojimu ir puoselėjimu. 
Gavus Žuvinto biosferos rezervato direkcijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, 
Lietuvos centrinio valstybės archyvo bei Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos sutikimus 
perimti dalį kilnojamosios parodos „LT pašto siuntoje“, o taip pat gavus pritarimą iš Kultūros 
ministerijos per ataskaitinį laikotarpį perduota atsargų kitiems VSS už 1749,58 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų (kanceliarinių prekių, reprezentacinių prekių, 
spausdintuvo kasetė) už 142,96 Eur, o įstaigos veikloje panaudota atsargų už 216,78 Eur,  
medžiagų ir žaliavų likutis kovo 31 dienai – 11436,58 Eur. 

 

Pastaba Nr. 3. Išankstiniai apmokėjimai. 74,19 Eur sumą sudaro ateinančių laikotarpių 
sąnaudų suma - interneto svetainių palaikymo mokestis, patalpų draudimo suma. 

 

Pastaba Nr. 4. Sukauptos gautinos sumos. Jas sudaro sukauptos finansavimo pajamos   
ir sukauptos kitos pajamos (atostoginių kaupimas). 5526,63 Eur sukauptų finansavimo pajamų 
suma susidarė dėl tiekėjų 2020 m. kovo mėn. neapmokėtų paslaugų sąskaitų įtraukimo į apskaitą. 
Ši suma didesnė palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, nes vykdoma ne tik kasdienė įstaigos 
veikla, bet ir projektinė veikla.  

Kaip ir kasmet atostogų sukaupimas šio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra padidėjęs 
palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu dėl atostogų rezervo sukaupimo. 

 

  Pastaba Nr. 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 2020 m. kovo 31 d. įstaigos biudžetinių 
lėšų banko sąskaitoje likusi 12,59 Eur suma. Tai kasmėnesinis mokestis už banko paslaugas, kurį 
kredito įstaiga nusiskaičiuoja kito mėnesio 1-ąją dieną.  

Įgyvendindamas savo veiklą Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas teikė 
projektus Lietuvos kultūros tarybai. Du iš jų gavo finansavimą, todėl į įstaigos sąskaitą, skirtą kitų 
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biudžeto lėšų įplaukoms, gauta 13300 Eur suma. Lėšos numatomos panaudoti ateinančiais 
ataskaitiniais laikotarpiais. 

Kitose įstaigos sąskaitose lėšų judėjimo nebuvo, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
lygus ataskaitinio laikotarpio pradžios likučiui. 

 

Pastaba Nr. 6. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, 
tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo 
sumos“ 4 priede (pridedama). 

Iš valstybės biudžeto gauta 140,25 Eur nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti, 51498,46 
Eur finansavimas kitoms išlaidoms įstaigos veiklai vykdyti bei 13300 Eur suma projektinei veiklai 
vykdyti. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos nebuvo pergrupuotos, tik kaip minėta 

Pastaboje Nr. 2 perduota atsargų kitiems VSS už 1749,58 Eur, tad ši suma atsispindi perduotų 
finansavimo sumų stulpelyje. Po finansavimo sumų panaudojimo įstaigos veikloje (priskaičiuota 
turto amortizacijos bei nusidėvėjimo, sunaudota atsargų, išmokėtas darbo užmokestis 
darbuotojams bei apmokėta paslaugų teikėjams už įstaigos veiklai būtinas paslaugas, o taip pat 
vykdoma projektinė veikla), finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti 
likutis yra 14287,58 Eur, o kitoms išlaidoms kompensuoti – 13079,72 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį negautas finansavimas nei iš tarptautinių organizacijų, nei iš kitų 
šaltinių. Po finansavimo pajamų pripažinimo priskaičiavus nusidėvėjimo sąnaudas finansavimo 
sumų iš tarptautinių organizacijų likutis laikotarpio pabaigoje – 3220,66 Eur, o kitų šaltinių 
finansavimo sumos sudaro 1,90 Eur. 

 

Pastaba Nr. 7. Tiekėjams mokėtinos sumos. Tai įsiskolinimas tiekėjams už 2020 m. 
kovo mėn. suteiktas paslaugas, kuris padengtas kito ataskaitinio laikotarpio pradžioje. 

 

Pastaba Nr. 8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Darbuotojoms nekompensuotos 
reprezentacinių prekių įsigijimo bei kitų paslaugų įsigijimo išlaidos. 

 

Pastaba Nr. 9. Finansavimo pajamos. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 
finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos šiek tiek padidėjusios, nes vykdoma papildoma 
projektinė veikla.  

Finansavimo pajamos iš tarptautinių organizacijų lėšų palyginus su parėjusiu ataskaitiniu 
laikotarpiu žymiai sumažėjusios, nes naujas finansavimas negautas ir nevykdoma projektinė veikla. 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas negavo jokio finansavimo iš kitų 
šaltinių, tad nepatyrė finansavimo pajamų iš kitų finansavimo šaltinių. 

 

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos. 

 Darbo užmokesčio sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu didesnės, nes 
įstaigos vadovui skirtas didesnis pareiginės algos koeficientas bei įstaigos meno ir kultūros 
darbuotojams šiek tiek padidinti pareiginės algos koeficientai.   

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 
sumažėjusios, nes perdavus tarptautinę kilnojamąją parodą „Optimizmo architektūra: Kauno 
fenomenas 1918-1940“ Kauno miesto savivaldybei, o kilnojamąją parodą „LT pašto siuntoje“ 
iškomplektavus ir iškėlus iš ilgalaikio materialiojo turto, pripažįstama mažiau ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo. 
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Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos šiek tiek mažesnės dėl sumažėjusių šildymo 
išlaidų.  

Komandiruočių sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu yra didesnės, nes 
per šį ataskaitinį laikotarpį buvo daugiau tarptautinių renginių, susijusių su UNESCO veikla. 

Sunaudotų atsargų savikaina žymiai sumažėjusi, nes buvo sunaudotos atsargos tik įstaigos 
veiklai. 

Turto nuomos sąnaudos identiškos praėjusio laikotarpio sąnaudų sumai. 

Kitų paslaugų sąnaudos palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjusios dėl 
projektinės veiklos vykdymo. 

  

 

 

Generalinė sekretorė                                         Asta Junevičienė 

 

 

 

Vyriausioji buhalterė                 Aida Baliūnienė 



                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

                                      4 priedas

 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 
gautą turtą 

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas* 

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 

jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 

jų perdavimo ne 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

16477,46 64938,71 1749,58 52299,29 27367,3

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 16300,85 140,25 1749,58 403,94 14287,58
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 176,61 64798,46 51895,35 13079,72

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri 

gaunama iš Europos Sąjungos, 

neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  

projektams finansuoti):

3254,11 33,45 3220,66

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 804,3 33,45 770,85
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 2449,81 2449,81
4. Iš kitų šaltinių: 1,9 1,9

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1,9 1,9
5. Iš viso finansavimo sumų 19733,47 30589,86

___________________________________________________________________________

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir 

finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.

Finansavimo 
sumų likutis 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Vyriausioji buhalterė                                                                                                                                                                                                                                                                         Aida Baliūnienė


