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AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
NR.

I. BENDROJI DALIS
Lietuvos Mokslo Taryba (toliau – Taryba) yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos
valstybės biudžeto, įstaigos kodas 188716281, adresas Gedimino pr. 3, Vilnius.
Taryba yra patariamoji institucija Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų
ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais. Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką Taryba ne tik vykdo
ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą, bet ir organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams mokslo
ir eksperimentinės plėtros klausimais Europos Sąjungos šalių narių darbo grupėse bei tarptautinėse
organizacijose, įgyvendina programinį konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą.
Tarybos steigėjas yra Seimas. Tarybos veikla ir struktūra įtvirtinta Lietuvos mokslo ir studijų
įstatyme, jos tikslai, uždaviniai, sudarymo ir darbo principai apibrėžti Seimo patvirtintuose nuostatuose.
Tarybą sudaro Tarybos valdyba, du komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas ir Gamtos ir
technikos mokslų komitetas – ir Mokslo fondas.
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2021 m. rugsėjo 30 d.
Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami eurais.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Mokslo fonde buvo patvirtinta 70 pareigybių (etatų) sąrašas
ir kartu su 33 Tarybos nariais sudarė 103 pareigybių (etatų), tačiau užimti 96 pareigybės (etatai), kadangi iš
24 Techninei paramai patvirtintų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ES SF) pareigybių, Finansų
ministerija (toliau – FM) finansuoja tik 17 etatų, rugsėjo 30 d. buvo laisvos 3 pareigybės (etatai), iš valstybės
biudžeto lėšų finansuojamos 46 pareigybės, iš jų rugsėjo 30 d. laisva 1 pareigybė, į kurią planuojama priimti
darbuotoją IV-e ketvirtyje. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (įskaitant autorinius
atlyginimus) sudarė 2018611,47 Eur.

II. APSKAITOS POLITIKA
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. II ketvirtį parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus
subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Apskaitos politika patvirtinta 2015 m. gruodžio 23 d. Tarybos
pirmininko įsakymu.

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2021 M. III
KETVIRTĮ
2
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1.Ilgalaikis turtas
1.1. Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 79312,73 Eur;
1.2. nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 23380,34 Eur;
1.2.1. didžiausią dalį įstaigos nematerialiąjame turte sudaro 22351,54 eurų kitas nematerialus
turtas;
1.2.2. programinė įranga ir jos licencijos – 1028,80 Eur, likutinė vertė palyginus su 2020 metų
gruodio 31 d. duomenimis sumažėjo dėl to, kad kompiuterinė technika su programine įranga yra pasenusi ir
baigia nusidėvėti;
1.3. didžiausią materialiojo turto dalį sudaro 55405,38 Eur baldai ir biuro įranga, iš jų baldai
yra pilnai nusidėvėję ir neturi likutinės vertės, kompiuterinė įranga – 53356,59 Eur ir kita biuro įranga –
2048,79 Eur;
1.3.1. mašinos ir įrenginiai – 266,59 Eur;
1.3.2. kitas ilgalaikis materialusis – 260,42 Eur, iš viso materialaus turto likutinė vertė –
55932,39 Eur. Materialaus turto likutinės vertės sumažėjimo priežastis paaškinta aiškinamojo rašto 1.2.2.
punkte;
1.4. visa per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos ir nusidėvėjimo suma sudaro
91906,42 Eur įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas ir parodyta veiklos rezultatų ataskaitoje.
2. Atsargos
2.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų likučio nėra. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų
įsigyta iš valstybės biudžeto ir projektų lėšų sudaro 4208,45 Eur, panaudota savo veikloje iš valstybės
biudžeto ir projektų lėšų – 11298,24 Eur, grąžintos finansavimo sumos – 109,95 Eur;
2.2. sunaudotų atsargų suma atvaizduota veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos
sąnaudose ir sudaro 11298,24 Eur (2 priedas, B dalis IX eilutė).
3. Išankstiniai apmokėjimai
3.1. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 15607634,31 Eur.
3.2. Didžiausią išankstinių apmokėjimų dalį sudaro pagal pasirašytas sutartis viešajam sektoriui
išmokėtos lėšos – 15476912,07 Eur, iš jų projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ 20-čiai partnerių išmokėti
avansai veikloms vykdyti – 1601502,67 Eur, projekto „Tyrėjų kompetencijos stiprinimas rengiant projektų
paraiškas" projekto partneriui Lietuvos mokslų akademijai išmokėtas avansas – 14000,0 Eur bei pagal 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto priemonę Nr.
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09.3.3-LMT-K-712 „Parama mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinei veiklai ir 1 prioriteto priemonę Nr.
01.2.2-LMT-K-718 “Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje” finansuojamiems
projektų vykdytojams veikloms vykdyti viso – 7855007,57 Eur, projekto „Baltijos mokslo programos
tyrimai“ – 4143710,93 Eur, avansai projektų eigoje bus padengiami mokėjimo prašymais. Tarybos
programinio konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo „Kitos išlaidos“ (2.8 straipsnis) projektų
vykdytojams išmokėti avansai iš valstybės biudžeto – 1437039,41 Eur, veiksmo (projekto) „Trumpalaikiai
(reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas, susiję su
COVID-19“ – 425651,49 Eur.
3.2. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 95,26 Eur suma, iš jų valsybės biudžeto 44,53
Eur UAB „Kesko senukai Digit“ ir projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas –MTEP ryšių
plėtojimas „LINO.LT“ 50,73 Eur UAB „Technologijų era“ apmokėta pagal išankstinę sąskaitą už
persiuntimo paslaugas.
3.3. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams sudaro – 4365,0 Eur, tai projekto „Lietuvos mokslo
tarptautiškumo didinimas –MTEP ryšių plėtojimas „LINO.LT“ darbuotojams išmokėtas kompensuojamas
gyvenamo ploto nuomos užstatas Briuselyje ir dienpinigiai.
3.4. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 23292,10 Eur, tai iš valstybės biudžeto lėšų
Europos Sąjungos tarptautinėms organizacijoms sumokėti atstovavimo mokesčiai – 16376,86 Eur, rinkliava
už komunalinių atliekų tvarkymą ir kt. paslaugas – 374,25 Eur ir projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo
didinimas –MTEP ryšių plėtojimas „LINO.LT“ už sveikatos ir technikos darudimo paslaugas – 6540,99 Eur.
3.5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektams pavedimams
vykdyti sudaro 102969,88 Eur, iš jų išmokėti avansai iš valstybės biudžeto„Kitos išlaidos“ 2.8 straipsnis –
5736,54 Eur, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektams – 81071,34
Eur ir iš projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ – 16162,0 Eur.

4. Per vienerius metus gautinos sumos

4.1. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1566153,19
Eur, iš jų:
4.1.1. gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) – 718541,16 Eur;
4.1.2 sukauptos gautinos sumos sudaro 815428,23 Eur, iš jų:
4.1.2.1. sukauptos finansavimo pajamos – 222573,56 Eur, iš valstybės biudžeto, Techninės
paramos ir projekto „Lietuvos mokslo taryba – Baltijos mokslo programos administravimas“ lėšų –
199807,68 Eur, tai priskaičiuotas, bet neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį –
181729,75 Eur, neapmokėtos sumos autoriams už individualių paraiškų ir ataskaitų vertinimą – 7364,0 Eur,
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ryšių ir komunalines paslaugas – 4601,09 Eur, informacinų technologijų ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo
paslaugas – 6112,84 Eur;
iš ES SF finansuojamų projektų sukauptos finansavimo pajamos sudaro 22765,88 Eur, visa suma
yra projekto „EuroNanoMed III“, tai portalo ir informacinės sistemos techninės priežiūros ir palaikymo
paslaugų sąnaudos – 20364,39 Eur bei darbo užmokesčio sąnaudos – 2401,49 Eur.
4.1.2.2. Kitos sukauptos gautinos – 592854,67 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto lėšų sukauptas
atostogų rezervas – 277846,82 Eur, visų ES SF finansuojamų projektų sukauptas atostogų rezervas –
12809,47 Eur ir likusios kitos sukauptos gautinos sumos sudaro 302198,38 Eur iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos kitos sukauptos gautinos finansavimo sumos.
4.1.3. kitos gautinos sumos sudaro 32183,80 Eur, iš jų Tarybos gautina suma 18083,80 Eur ir
14000,0 Eur projekto "Tyrėjų kompetencijos stiprinimas rengiant projektų paraiškas"gautina suma iš
projekto „EuroNanoMed III“, kurias projektas grąžins, kai patvirtins ataskaitas ir perves lėšas projekto
koordinatoriai.
5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
5.1. Lėšų likutis banko sąskaitose ataskaitinio ketvirčio pabaigai sudaro 1555039,84 Eur, tai
ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos – 1554803,60 Eur ir iš valstybės biudžeto – 236,24
Eur, tai rugsėjo 30 dieną iš programinio konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo Kitos išlaidos (2.8 str.)
projekto vykdytojo grąžinta nepanaudota suma, kuri spalio 5 dieną grąžinta valstybės biudžetui.

6. Finansavimo sumos
6.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 17937162,12 Eur, t. sk:
valstybės biudžeto lėšos – 2204440,36 Eur, ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšos –
15732721,76 Eur;
6.2. gautos finansavimo sumos sudaro 41464467,51 Eur, iš jų: valstybės biudžeto lėšos –
13589822,46 Eur, ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšos – 27874645,05 Eur;
6.3. Finansavimo sumų pergrupavimas:
valstybės biudžeto lėšos sudaro 10612,17 Eur, tai 2.8 str. „Kitos išlaidos“ šiais metais gauti
asignavimai projektų veikloms vykdyti kitoms išlaidoms pergrupuojami į išlaidas nepiniginiam turtui įsigyti:
ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšos sudaro 151,20 Eur, tai projekto
„PRO-Ethics“ pergrupavimas iš kitų išlaidų į išlaidas turto (atsargų) įsigijimui.
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6.4. viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos sudaro 37765050,60 Eur, iš
jų: valstybės biudžeto lėšos – 9816467,20 Eur, ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšos –
27948583,40 Eur;
6.5. panaudotos finansavimo sumos savo veiklai sudaro 3075799,18 Eur, iš jų: valstybės
biudžeto lėšos – 1811604,06 Eur, ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšos – 1264195,12
Eur;
6.6. Ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos sudaro 786002,17 Eur, iš
jų: valstybės biudžeto lėšos – 313321,30 Eur, ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšos –
472680,87 Eur;
6.7. grąžintos finansavimo sumos sudaro 543230,96 Eur;
6.7.1. iš jų 80872,28 Eur sudaro valstybės biudžeto lėšos:
nepiniginiam turtui įsigyti sudarė 178,25 Eur, tai grąžinti šių metų asignavimai sudarė 109,95
Eur, kai buvo gautos lėšos už tiekėjui grąžintas nekokybiškas atsargas įsigytas iš valstybės biudžeto lėšų ir
2.8 str.nepiniginiam turtui grąžinta 68,30 Eur.
kitoms išlaidoms – 80694,03 Eur iš jų 80686,38 Eur projektų finansuotų iš valstybės biudžeto
2.8 str. „Kitos išlaidos“ šiais metais gauti asignavimai sudaro 55601,87 Eur ir po sausio 10 dienos grąžinti
praeitų metų nepanaudoti asignavimai – 19199,89 Eur ir valstybės biudžeto valdymui šiais metais gauti ir
grąžinti nepanaudoti asignavimai – 5884,62 Eur . Iš Techninės paramos lėšų ryšių paslaugoms gauti, bet
nepanaudoti asignavimai grąžinti – 7,65 Eur;
6.7.2. ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšos kitoms išlaidoms grąžintos
finansavimo sumos – 462358,68 Eur, iš jų 460293,97 Eur pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemones ir 2021,36 Eur projekto „Lietuvos mokslo
tarptautiškumo didinimas –MTEP ryšių plėtojimas „LINO.LT“ grąžinta Švietimo mokslo ir sporto
ministerijai ir 43,35 Eur iš Techninės paramos lėšų ryšių paslaugoms gauti, bet nepanaudoti asignavimai;
6.8. Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio
valstybių lėšos kitoms išlaidoms sudaro 718541,16 Eur, tai gautinos finansavimo sumos 2014-2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonei iš Švietimo mokslo ir sporto
ministerijos.
6.9. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
pateikiami 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.
7. Įsipareigojimai
7.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 870977,95 Eur:
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7.1.1. iš jų didžiausią dalį sudaro sukauptos mokėtinos sumos – 592854,67 Eur, tai 302198,38
Eur suma pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Parama mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinei veiklai ir
1 prioriteto priemonę Nr. 01.2.2-LMT-K-718 “Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje”
įsipareigojimai projektų vykdytojams pateiktos, bet nespėtos apmokėti, mokėjimo paraiškos ir kitos
sukauptos sumos pagal pažymas ir sukauptos visų priemonių ir projektų atostoginių sąnaudos – 290656,29
Eur;
7.1.2. įsiskolinimas darbuotojams bei mokesčiai nuo jiems priskaičiuoto rugsėjo mėnesio darbo
užmokesčio – 220661,07 Eur,
7.1.3. neapmokėtos sąskaitos tiekėjams – 17914,41 Eur, tai Techninės paramos skolos –
5730,90 Eur, iš jų UAB ,,Proprietas“ už komunalines paslaugas – 3610,98 Eur, Delfi, UAB už informacinių
straipsnių paskelbimą internetinėje spaudoje – 1911,80 Eur, AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui už ryšių
paslaugas – 150,04 Eur, UAB Balt net. už informacinių technologijų įsigijimo paslaugas –58,08 Eur,
Valstybės biudžeto skolos – 4904,38 Eur, UAB Balt net. už informacinių technologijų įsigijimo paslaugas –
757,12 Eur, Lietuvos mokslų akademijai už komunalines ir kitas paslaugas – 4070,04 Eur, UAB ,,Tele2“ už
ryšių paslaugas – 77,22 Eur, Projekto „Lietuvos mokslo taryba – Baltijos mokslo programos
administravimas“ skola – 1332,28 Eur , iš jų 1253,63 Eur skola UAB„Lantelis" už vaizdo konferencinę įrangą
bei TNS LT UAB – 78,65 Eur už monitoringo paslaugas. Projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo
didinimas –MTEP ryšių plėtojimas „LINO.LT“ skola – 82,75 Eur, iš jų 30,98 Eur už už Microsoft licencijų
nuomą, 51,43 Eur už vizitinių kortelių maketavimo paslaugas ir 0,34 Eur už mobilaus ryšio paslaugas.
Projekto „Tyrėjų kompetencijos stiprinimas rengiant projektų paraiškas" – 4664,10 Eur, iš jų

UAB

Konsultacijos verslas skola – 1464,10 Eur ir MB Valdymo inovacijų agentūrai Inovate – 3200 Eur už renginių
organizavimo paslaugas, projekto „EuroNanoMed III“ –1200 Eur skola UAB „NM technologijos“ už
svetainės aptarnavimą.
7.1.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 39547,80 Eur. iš jų mokėtinos sumos pagal
autorines sutartis – 7364,0 Eur, tai valstybės biudžeto priskaičiuotos, bet neapmokėtos sumos autoriams už
individualių paraiškų ir ataskaitų vertinimą ir 32183,80 Eur, tai projekto „EuroNanoMed III“ skola Tarybai
sudaro 18083,80 Eur ir projektui "Tyrėjų kompetencijos stiprinimas rengiant projektų paraiškas" skola –
14100,0 Eur, kurias projektas grąžins, kai patvirtins ataskaitas ir perves lėšas projektų koordinatoriai.
8. Veiklos rezultatų ataskaita
8.1. Pagrindinės veiklos pajamos sudaro – 4.069.342,43 Eur, iš jų: valstybės biudžeto lėšos –
2.281.875,22 Eur, ES SF, tarptautinių ir užsienio organizacijų lėšos – 1.787.467,21 Eur;
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8. 2. pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 4.069.342,43 Eur:
8.2.1 pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigai lygus 0.
8.3. kita veikla per ataskaitinį ketvirtį nebuvo vykdoma;
8.4. finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 0 Eur;
8.5. Veiklos rezultatų ataskaita 3-ojo VSAFAS 2 priedas pridedamas.

9. KITA INFORMACIJA
Nebalansinės sąskaitos
9. Nebalansinėse sąskaitose yra apskaityta iš viso 87166,35 Eur, iš jų:
9.1. Išsinuomotas turtas – 86756,85 Eur, pagal įrangos nuomos 2016 m. gruodžio 27 d. sutartį
Nr. PUZ0026230/S-50 ir 2017 m. balandžio 18 d. sutartį Nr. S-9 iš UAB „BAIP“ Taryba nuomoja duomenų
centro infrastruktūros – komutatoriaus, ugniasienės, dviejų tarnybinių stočių bei rezervinių tarnybinių stočių
kopijavimo įrangą, duomenų saugyklas bei nepertraukiamo maitinimo šaltinį. Tai yra veiklos nuoma, kadangi
už sutartą nuomos mokestį Tarybai suteikta teisė valdyti ir naudoti turtą, tačiau neperduodama didžioji dalis
rizikos patirti nuostolių dėl apskaitoje registruoto turto senėjimo, prastovų, kintančių ekonominių sąlygų,
turto praradimo ar sugedimo bei pasibaigus įrangos nuomos terminui ji grąžinama nuomotojui. Nuomos
laikotarpis apima apie 75 proc. įrangos ekonominio naudingo tarnavimo laiko dalį ir įrangos nuomos kaina
yra artima 90 proc. nuomojamo turto vertei. Mėnesio nuomos mokestis su PVM 1382,78 Eur ir 1130,18 Eur,
įrangos eksploatacijos išlaidos įskaičiuotos į nuomos mokestį. Nuomos laikotarpis – 36 mėn. Nuomuojamos
įrangos vertė be PVM – 78834,24 Eur;
9.2. pagal panaudos sutartis gautas turtas – 0,29 Eur valstybei nuosavybės teise priklausantis,
Lietuvos mokslų akademijos patikėjimo teise valdomas turtas, Tarybai perduotas pagal panaudos sutartį
administracinis pastatas Vilniuje, Gedimino pr. 3. Patalpos gautos neatlygintinai valdyti ir naudotis vykdant
nuostatuose numatytą veiklą;
9.3. nusidėvėjęs, bet naudojamas įstaigos veikloje turtas – 2,32 Eur;
9.4. naudojamos atsargos (ūkinis inventorius) – 406,89 Eur.

Pirmininkas
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Romas Baronas
Danguolė Radzevičienė

3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų
ataskaita" 2 priedas
Lietuvos mokslo taryba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188716281, Gedimino pr. 3, Vilnius, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS
N
21.10.18
3
r.
(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
Straipsniai

Eil. Nr.
A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

I.1.

Iš valstybės biudžeto

I.2.

Iš savivaldybių biudžetų

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

Pastabos
Nr.
8

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

2.281.875,22

4,579,357.37
4,579,357.37
2,726,568.91

1.787.467,21

1,852,788.46

4.069.342,43

4.069.342,43
4.069.342,43

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

III.1.

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

III.2.
B.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

I.

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

II.

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

91.906,42

III.

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

31.249,19

IV.

KOMANDIRUOČIŲ

51.819,28

V.

TRANSPORTO

150,00

VI.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

791,13

4,579,357.37
2,775,229.69
74,082.85
25,971.71
58,891.32
968.00
282.70

VII.

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO

VIII.

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

IX.

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

11.298,24

15,208.77

X.

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI.

NUOMOS

XII.

FINANSAVIMO

XIII.

KITŲ 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.

I.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO
ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

J.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

I.

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

II.

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

F.
G.
H.

8

2.018.611,47

9.689,40
35.066,50
786.002,17
1.024.605,68
8.152,95

Pirmininkas

42,021.98
1,255,092.00
313,119.95
18,488.40

Romas Baronas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Danguolė Radzevičienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

1

2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės
ataskaita" 2 priedas
Lietuvos mokslo taryba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188716281, Gedimino pr. 3, Vilnius, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS
21.10.18 Nr.

3
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai

Eil. Nr.

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

Nematerialusis turtas

I.1

Plėtros darbai

I.2

Programinė įranga ir jos licenzijos

I.3

Kitas nematerialusis turtas

I.4

Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5

Prestižas

II.

Pastabos
Nr.
1

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 apmokėjimai

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

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

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

79.312,73

169.965,52

23.380,34

93.748,26

1.028,80

4.342,04

22.351,54

89.406,22

55.932,39

76.217,26

266,59

426,52

55.405,38

75.405,27

260,42

385,47

18.728.827,34

19.397.923,45

2

II.

Išankstiniai apmokėjimai

3

15.607.634,31

16.417.553,18

III.

Per vienus metus gautinos sumos

4

1.566.153,19

1.672.981,89

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

718.541,16

1

III.5

Sukauptos gautinos sumos

III.6

Kitos gautinos sumos

IV.

Trumpalaikės investicijos

V.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

5

IŠ VISO TURTO:
D.

FINANSAVIMO SUMOS

I.

Iš valstybės biudžeto

II.

Iš savivaldybės biudžeto

III.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

IV.

Iš kitų šaltinių

E.

ĮSIPAREIGOJIMAI

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

6

7

815.428,23

1.638.096,08

32.183,80

34.885,81

1.555.039,84

1.307.388,38

18.808.140,07

19.567.888,97

17.937.162,12

17.924.236,36

2.204.440,36

636.882,74

15.732.721,76

17.287.353,62

870.977,95

1.643.652,61

870.977,95

1.643.652,61

Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

II.6
II.6.1

Grąžintinos finansavimo sumos

II.6.2

Kitos mokėtinos sumos biudžetui

3.093,83
3.093,83

II.7

Mokėtinos socialinės išmokos

II.8

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.9

Tiekėjams mokėtinos sumos

II.10

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

220.661,07

II.11

Sukauptos mokėtinos sumos

592.854,67

1.622.505,60

II.12

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

39.547,80

13.694,09

18.808.140,07

19.567.888,97

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
G.

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS
DALIES:

17.914,41

Pirmninkas

Romas Baronas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Danguolė Radzevičienė

4.359,09

2

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4
priedas

Lietuvos mokslo taryba, 188716281, Gedimino pr. 3, Vilnius, -Vilnius
(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
PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

2

1
1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

3

Finansavimo
Finansavimo
sumos (gautos),
sumų
išskyrus
pergrupavimas*
neatlygintinai
gautą turtą

4

636.882,74

13.589.822,46

Neatlygintinai
gautas turtas

5

6

Finansavimo
Finansavimo
sumų
Perduota kitiems
Finansavimo
sumų
sumažėjimas dėl
viešojo
sumų
sumažėjimas dėl jų perdavimo ne
sektoriaus
sumažėjimas dėl
jų panaudojimo
viešojo
subjektams
turto pardavimo
savo veiklai
sektoriaus
subjektams

7

Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas

12

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

10

11

9.816.467,20

1.811.604,06

313.321,30

80.872,28

2.204.440,36

8

9

Finansavimo
sumos
(grąžintos)

13

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

nepiniginiam turtui įsigyti

146.774,49

272.099,93

10.612,17

186.221,67

94.831,06

838,00

178,25

147.417,61

1.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

490.108,25

13.317.722,53

-10.612,17

9.630.245,53

1.716.773,00

312.483,30

80.694,03

2.057.022,75

17.287.353,62

27.874.645,05

27.948.583,40

1.264.195,12

472.680,87

462.358,68

718.541,16

15.732.721,76

472.680,87

462.358,68

718.541,16

15.625.255,85

Iš viso finansavimo sumų:
17.924.236,36
37.765.050,60
3.075.799,18
786.002,17
543.230,96
41.464.467,51
718.541,16
5.
* 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.

17.937.162,12

2.

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

2.1.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

2.1.2.

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):

3.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

3.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

4.

30.435,30

97.452,57

151,20

12.199,56

8.373,60

17.256.918,32

27.777.192,48

-151,20

27.936.383,84

1.255.821,52

107.465,91

Iš kitų šaltinių:

4.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

4.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

Pirmininkas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Romas Baronas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

1

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Radzevičienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

2

