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LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA
Finansinių ataskaitų už 2018 metų I ketvirtį
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis.
Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. gegužės 25 d. priėmė Lietuvos Respublikos vaiko teisių
Bendroji dalis.
Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. gegužės 25 d. priėmė Lietuvos Respublikos vaiko
teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymą, kurio pagrindinis tikslas - sudaryti teisines prielaidas,
leidžiančias užtikrinti tarptautinių ir nacionalinių vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų
nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje, kontroliuoti valstybės, savivaldos, nevalstybinių institucijų bei
organizacijų ir privačių asmenų veiklą, dėl kurios gali būti pažeidžiamos vaiko teisės ir jo teisėti
interesai.
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, kaip specializuota kontrolės institucija, įsteigta
Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. liepos 18 d. nutarimu Nr.VIII-1865, Seimui pasinaudojus
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 73 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta teise steigti kitas kontrolės
institucijas, kurių sistemą ir įgaliojimus nustato įstatymai, ir Konstitucijos 67 straipsnio 5 punkte
numatyta Seimo teise steigti numatytas valstybės institucijas bei skirti ir atleisti jų vadovus.
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga įregistruota 2000 m. spalio
23 d. Valstybės įmonėje Registro centro Vilniaus filiale, kaip valstybės biudžetinė įstaiga (kodas
188755327). Buveinės adresas - Plačioji g.10, Vilnius.
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga yra asignavimų valdytojas,
kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.
Ataskaitinio laikotarpio, kaip ir ankstesniųjų, ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai Įstaigoje
buvo registruojami finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (FVAIS), pritaikytoje
tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus
(VSAFAS). Su šia sistema parengtas ir Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metų pirmą ketvirtį.
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai vadovauja Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos kontrolierius, kurį penkerių metų kadencijai skiria Seimas Seimo Pirmininko teikimu.
Teisės aktuose įtvirtintų uždavinių įgyvendinimui užtikrinti įstaigoje, be vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus pareigybės, yra dar 23 pareigybės. Iš jų 21 pareigybė skirta vykdyti
pagrindinėms įstaigos funkcijoms ir 2 - papildomoms (aptarnavimo) funkcijoms. Vidutinis faktinis
ataskaitinio laikotarpio pareigybių skaičius buvo 17.
Per ataskaitinį laikotarpį Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga savo veiklą vykdė
2013 metais rekonstruotose administracinėse patalpose, adresu Plačioji g.10, Vilnius.
Šio pastato likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro didžiausią įstaigos
ilgalaikio materialaus turto dalį.

Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos.
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos apskaitos politikos pastabos yra pateiktos 2017
metų metiniam finansinių ataskaitų rinkinyje.
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos tarpinių ataskaitų ataskaitinis laikotarpis
sutampa su 2018 metų pirmu kalendoriniu ketvirčiu.
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Įstaiga rengia žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį. Ataskaitinio ketvirčio
finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie įstaigos finansinę būklę 2018 metų kovo
31 dienai, veiklos rezultatus, bei sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos, kartu su detalizuojančia
informacija apie finansavimo sumas formoje 20-4 "Finansavimo sumos". Finansinių ataskaitų
formos, sudarymo tvarka, turinys atitinka VSAFA standartus.
1. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos nuo 2015 metų sausio ld., įvedus eurą, turtas,
finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos yra vertinamos piniginiu
vienetu-eurais.
2. Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2018 metų kovo 31d. duomenis Įstaigos ilgalaikį turtą
sudarė ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė - 516 595,03 euro bei ilgalaikis finansinis turtas 26 188,75 euro t.y. gautinos sumos sumažintiems atlyginimams atstatyti 2019-2020 metais.
Trumpalaikio turto vertę 2018 metų kovo 31 d. sudarė 91 476,79 euro: atsargų vertė1 065,52 euro, išankstiniai apmokėjimai - 15 133,07 euro, gautinos sumos per vienerius metus 68 279,89 euro, bei pinigai nebiudžetinėse sąskaitose - 6 998,31 euro.
3. Finansavimo sumų apskaitai buvo taikyti apskaitos metodai ir taisyklės , numatytos 20ajame VSAFAS'e. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos ar jų dalis buvo pripažintos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patirtos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos. Finansavimo sumų pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį atsispindi „Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį"
Finansavimo sumų likutis 2018 metų kovo 31d. sudarė 75 276,55 euro. Pagrinde tai
finansavimo sumų gautų iš valstybės biudžeto nepiniginiu turtu likutis, finansavimo sumų likutis iš
kitų šaltinių sudarė tik nedidelę dalį.
Per 2018 metų pirmą ketvirtį gautas finansavimo sumas - 113 259,56 eurų sudarė biudžeto
asignavimai: nepiniginiam turtui 336,22 euro ir kitoms išlaidoms - 112 923,34 euro. Finansavimo
sumų sumažėjimas per ataskaitinį ketvirtį sudarė 115 787,72 euro dėl jų panaudojimo savo veiklai.
4. Priėmus LR Konstituciniam teismui nutarimą, pripažįstantį, kad teisėjų ir valstybės
tarnautojų neproporcingas darbo užmokesčio sumažinimas prieštarauja atitinkamoms LR
Konstitucijos nuostatoms, atsiradę neapibrėžti įsipareigojimai darbuotojams 2018 metų pradžioje
tapę trumpalaikiais ir ilgalaikiais įsipareigojimais, 2018 metų kovo 31d. sudarė 26 188,75 euro
ilgalaikių įsipareigojimų. Per ataskaitinį ketvirtį darbuotojams buvo išmokta neproporcingai
sumažinto darbo užmokesčio dalis už 2018 metus, tuo būdu sumažinant ilgalaikių įsipareigojimų
einamųjų metų dalį.
5. Grynąjį turtą 2018 metų kovo 31d. sudarė sukauptas perviršis 460 914,40 euro. Tai
ilgalaikio turto pardavimo pajamos, kurios per ataskaitinį ketvirtį sumažėjo 1 394,88 euro (
rekonstruoto turto nusidėvėjimu)
6. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktos per ataskaitinį laikotarpį gautos įstaigos pajamos
ir joms uždirbti sunaudotos sąnaudos.
2018 kovo 31 dienai buvo gautas deficitas. Tai atnaujinto pastato dalies, kurios vertė lygi
rekonstrukcijos vertei, nusidėvėjimo sąnaudos - 1 394,88 eurais. Bendrą sukauptą perviršį
ataskaitinio ketvirčio pabaigai atsispindi Grynasis turtas - 460 914,40 euro.
Įstaiga, kaip rodo veiklos rezultatų ataskaita per ataskaitinį laikotarpį vykdė tik pagrindinę
veiklą. Didžiąją dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
sąnaudos, kurios per ataskaitinį ketvirtį sudarė 88 892,24 euro.

Finansinė atskaitomybė parengta remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga ateityje galės tęsti savo veiklą.
Reikšmingų jvykių, galinčių turėti įtakos ataskaitinio ketvirčio finansinei atskaitomybei,
laikotarpyje nuo 2018 metų kovo 31 d.iki ataskaitų sudarymo dienos nebuvo.
Sprendimų dėl teisminių ginčų nėra.

PRIDEDAMA. 71apai:
1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 21.
4. Finansinių ataskaitų už 2018 metų I ketvirtį aiškinamasis raštas, 21apai.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė
Vyr. finansininkė

Edita Žiobienė
Nijolė Veniūtė

2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės
ataskaita" 2 priedas

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus ¡staiga
(viešojo sektoriaus subjekto arta viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188755327, Plačioji g.10, (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būkles ataskaita (konsoliduotąja finansinės būkles ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
18.04.25

Nr.

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.

Straipsniai

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

Nematerialusis turtas

1.1

Plėtros darbai

I.2

Programinė jranga ir jos licenzijos

I.3

Kitas nematerialusis turtas

I.4

Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5
II.

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 jranga

II.9

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

542.783,78

545.175,31

516.595,03

518 986,56

507.238,10

508.784,57

92,27

94,16

1

2

916*1, C.

loiotfž

26.188,75

26.188,75

91.476,79

99.597,53

1.065,52

1.286,75

1.065,52

1.286,75

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

III.

Ilgalaikis finansinis turtas

IV.

Mineraliniai Ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B.

BIOLOGINIS TURTAS

C.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.

Atsargos

1.1

Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

I.3

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas

11.1

11.10

Pastabos
Nr.

aurais

3

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II.

Išankstiniai apmokėjimai

4

15.133,07

16.443,35

III.

Per vienus metus gautinos sumos

5

68.279,89

74.849,12

111.1

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

68.189,57

74.808,68

90,32

40,44

III.2

Gautini mokesčiai ir socialinės jmokos

III.3

Gautinos finansavimo sumos

III.4

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduoti prekes, turtą, paslaugas

III.5

Sukauptos gautinos sumos

III.6

Kitos gautinos sumos

IV.

Trumpalaikės investicijos

V.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:

6

6.998,31

7.018,31

634.260,57

644.772,84
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Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.

Straipsniai

D.

FINANSAVIMO SUMOS

1.

Iš valstybės biudžeto

II.

Iš savivaldybės biudžeto

III.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

IV.

Iš kitų šaltinių

E.

ĮSIPAREIGOJIMAI

1

Ilgalaikiai įsipareigojimai

7

8

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena
78.877,54

81.425,70

75.276,55

77.804,71

3.600,99

3.620,99

94.468,63

101.037,86

26 188,75

26.188,75

26.188,75

26.188,75

68.279,88

74.849,11

ilgalaikiai Finansiniai įsipareigojimai

1.1
I.2

ilgalaikiai atidėjiniai

I.3

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

11.1

g

ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II.2

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4

13.095,44

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5

Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą

II.6

Mokėtinos sumos | biudžetus ir fondus

11.6.1
II.6.2
11.7

Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos

11.8

Grąžintini mokesčiai, ¡mokos ir jų permokos

11.9

Tiekėjams mokėtinos sumos

11.10

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

11.11

Sukauptos mokėtinos sumos

11.12

GRYNASIS TURTAS

I.

Dalininkų kapitalas

II.

Rezervai

11.1

7.146^
>

612,30
7,61

61.133,76

61.133,76

460.914,40

462.309,28

460.914,40

462.309,28

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

F.

Tikrosios vertės rezervas

II.2

Kiti rezervai

III.

Nuosavybės metodo jtaka

IV.

Sukauptas perviršis ar deficitas

IV. 1

Einamųjų metų perviršis ar deficitas

IV.2

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

G.

Pastabos
Nr.

eurais

-1.394,88

-5.579,52

462.309,28

467.888,80

634.260,57

644.772,84

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

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arta jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.finansininkė

Edita Žiobienė
(parašas)

(vardas ir pavarde)

Nijolė Veniutė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas Ir pavardė)
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3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų
ataskaita" 2 priedas

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus (staiga
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupes pavadinimas)

188755327, Plačioji g.10, (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arta konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
18.03.31

Nr.

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.

Pastabos Nr.

Straipsniai

Ataskaitinis
laikotarpis

aurais

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

109.188,61

101.119,79

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

109.188,61

101.119.79

109.168,61

101.118,63

20,00

1,16

110.583,49

102.505,20

88.892,24

82.375,29
2.077,55
7.348,59

1.1.

Iš valstybės biudžeto

1.2.

Iš savivaldybių biudžetų

1.3.

iš ES, užsienio valstybių Ir tarptautinių organizacijų lėšų

1.4.

Iš kitų finansavimo šaltinių

II.

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ |MOKŲ PAJAMOS

III.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

111.1.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

III.2.

Pervestlnų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

B.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

I.

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

II.

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

2.391,53

III.

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

7.205,26

KOMANDIRUOČIŲ

2275,04

1.649,79

1.139,76

2.104,84

215,20

1.516,00

IV.
V.

TRANSPORTO

VI.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

VII.

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO

VIII.

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

IX.

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

X.

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI.

NUOMOS

XII.

FINANSAVIMO

XIII.
XIV.
c.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

D.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

I.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II.

PERVESTINOS | BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III.

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

30,25
925,70

906,70

KITŲ PASLAUGŲ

6.301,11

3.277,03

KITOS

1.207,40

1.249,41

-1.394,88

-1.385,41

-1.394,88

-1.385,41

-1.394,88

-1.385,41

E.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI

F.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO |TAKĄ

G.

PELNO MOKESTIS

H.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO (TAKĄ

I.

NUOSAVYBĖS METODO JTAKA

J.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

I.

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

II.

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė
(vielojo sektoriaus subjekto vadovas arta jo įgaliotas administracijos vadovas)

č ^ g J ^ ^ C c ¿Ct,
(parašas)

Edita Žiobienė
(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4
priedas

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188755327, Plačioji g.10, (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
18.04.25

Nr.

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

2

1
1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės

Finansavimo
s u m ų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

3
77 804,71

Finansavimo
sumos
(gautos),
išskyrus
neatlygintinai
gautą turtą

Finansavimo
sumų
pergrupavimas*

4

5

113.259,56

Neatlygintinai
gautas turtas

Perduota
kitiems
viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl turto
pardavimo

6

7

8

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl jų
panaudojimo
s a v o veiklai

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl j ų
p e r d a v i m o ne
viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumos
(grąžintos)

Finansavimo
sumų
(gautinų)
pasikeitimas

9

10

11

12

Finansavimo
s u m ų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

13

115.787,72

75.276,55

biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
1.1.

n e p i n i g i n i a m turtui įsigyti

68 401,02

336,22

2.093,76

66 643,46

1.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

9.403.69

112.923,34

113.693,96

8.633,07

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą
iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų):

2.1.2
3.

kitoms išlaidoms kompensuoti

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų
dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos,
neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar

3.1.

n e p i n i g i n i a m turtui įsigyti
1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
Per ataskaitinj laikotarpi

Eil.
Nr.

Finansavimo s u m o s

Finansavimo
s u m ų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Finansavimo
sumos
(gautos),
išskyrus
neatlygintinai
gautą turtą

Finansavimo
sumų
pergrupavimas*

2

3

4

5

1
3.2.
4.

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl t u r t o
pardavimo

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl jų
panaudojimo
savo veiklai

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl j ų
p e r d a v i m o ne
viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumos
(grąžintos)

Finansavimo
sumų
(gautinų)
pasikeitimas

6

7

8

9

10

11

12

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

13

kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš k i t ų š a l t i n i ų :

4.1.

n e p i n i g i n i a m turtui jsigyti

4.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

5.

Neatlygintinai
gautas turtas

Perduota
kitiems
viešojo
sektoriaus
subjektams

Iš v i s o f i n a n s a v i m o s u m ų :

20,00

3.620,99

3.620.99
81.425,70

113.259,56

3.600,99

20,00

3.600,99

115.807,72

78.877,54

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo
finansavimo pajamomis.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė

.

¿^

(vielojo sektoriaus subjekto vadovas aitu jo įgaliotas administracįos vadovas)

Vyr.finansininkė

(parašas)

/
(vyriausiasis buhalteris (buhaieris))

/

Edita 2iobienė
(vardas ir pavardė)

Nijolė Veniūtė
araSas)

(vardas k pavarde)

2

