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1. BENDRA INFORMACIJA

https://revcycleintelligence.com/images/

https://revcycleintelligence.com/images/site/features/2016-06-14-revenue-cycle-management.png


Projekto įgyvendinimo žingsniai

finansavimo aspektu

PASIRAŠYTA PARAMOS 
SUTARTIS

AUDITORIAUS 
PARINKIMAS IR 
PATVIRTINIMAS

AVANSINIS MOKĖJIMAS 
Nr.1

ATASKAITINIS 
LAIKOTARPIS NR. 1

IŠLAIDŲ 
TVIRTINIMAS/AUDITO 

ATASKAITA

PARENGTOS PARTNERIŲ 
ATASKAITŲ DALYS

SEKRETORIATO
VERTINIMAS

JTS TVIRTINA 
ATASKAITĄ

GALUTINIS MOKĖJIMAS

PAKEITIMAI PROJEKTE 

TIKSLINIMAI

Pasibaigus įgyvendinimo laikotarpiui

ATIDARYTI SĄSKAITĄ BANKE/SUBSĄSKAITĄ EUR*

APSKAITOJE TURĖKITE ATSKIRĄ KODĄ PROJEKTO IŠLAIDOMS

*SVARBU! Atkreipkite dėmesį į sutarties su banku sąlygas

Pastaba: Pagrindinis paramos gavėjas turi būti atidaręs sąskaitą banke

iki paramos sutarties pasirašymo.

TARPINĖ/GALUTINĖ 

ATASKAITA



Institucijų atsakomybės:

Projekto finansai

Visi projekto 
partneriai

Pirkimai

Finansiniai 
dokumentai

Apskaita

Išlaidų 
tinkamumas/vie-

šinimas

Ataskaitos

Partnerių 
auditoriai

Išlaidų tikrinimas

vietoje ir nuotoliniu 
būdu

Audito ataskaitos 

Sekretoriatas
(JTS)

Ataskaitų, 
mokėjimo 
prašymų 

tikrinimas ir 
patvirtinimas

Patikros vietoje

Informacijos 
pateikimas 

VI

(Vadovaujanti 
institucija)

VI

Auditorių 
patvirtinimas

Ataskaitų, 
mokėjimo 
prašymų 

patvirtinimas

Mokėjimai

ES ir kt. audito 
institucijos

Pirkimai

Finansiniai 
dokumentai

Apskaita

Išlaidų 
tinkamumas

Viešinimo 
reikalavimai

Patikros vietoje



2. AUDITORIAUS 
ATRANKA

https://pixabay.com/ru/illustrations/бизнесмен-бизнес-леди-отбор-1765641/

https://pixabay.com/ru/illustrations/бизнесмен-бизнес-леди-отбор-1765641/


Auditas

SISTEMA

DECENTRALIZUOTA

Lietuva Baltarusija

CENTRALIZUOTA

Latvija

Vykdo specialistai iš Investicijų priežiūros 

departamento

Latvijos Respublikos Aplinkos apsaugos ir 

regioninės plėtros ministerija

Rinka

http://lar.lt/www/new/p

age.php?55

Pagal publikuotą sąrašą

https://www.eni-cbc.eu/llb

http://lar.lt/www/new/page.php?55
https://www.eni-cbc.eu/llb


Rekomendacijos renkantis 

auditorių

Patirtis tikrinant 
panašius 
projektus

Paramos gavėjo 
veiklos srities 

išmanymas

Anglų kalbos 
mokėjimas

Patirtis tikrinant
pirkimus



Auditoriaus atrankos 

procesas

1. Viešasis 

pirkimas

Sutartis su 

auditoriumi

3. Informuojamas 

Sekretoriatas

4. Tikrinimas

Sekretoriate

5. VI patvirtinimas

5. 

Sekretoriatas

informuoja 

pagrindinį 

paramos 

gavėją ir 

procesas 

prasideda 

iš naujo

6. Informuojamas Sekretoriatas

– Pagrindinis paramos gavėjas 7. Sutartis su 

auditoriumi

2. Informuojamas

pagrindinis paramos 

gavėjas

Pagrindinio 

paramos gavėjo 

atveju

N. Paramos 

gavėjo atveju



Informacija apie auditorius, kurią 

prašome pateikti
1.INFORMATION ABOUT THE PROJECT

Project title

Project No. ENI-LLB-

2.INFORMATION ABOUT THE BENEFICIARY

Title/name of the Beneficiary

Beneficiary number in the project

3.INFORMATION ABOUT SELECTED AUDITOR

Title/name of the auditor in English

Registration number

Address

Phone number

Fax number

E-mail

4.INFORMATION ABOUT PROCUREMENT PROCEDURE

Applied procurement procedure 

Date of start of the procedure

Number of suppliers participated

Price of the winner of the carried out 

procurement procedure 

For Belarusian Beneficiaries: indicate offer amount in BYR and equivalent in

EUR with information about exchange rate used in terms of a given date



Praktiniai patarimai 

Auditorių atranka

✓ Vykdykite pirkimą pagal 

būdą, numatytą pirkimų 

plane 

✓ Sekretoriatui pateikite tik tą 

informaciją, kurios prašo

✓ Suderinkite informaciją su 

Sekretoriato projekto 

vadovais

✓ Nesirinkite žemesnio nei 

numatyta pirkimų plane 

pirkimo būdo, nesuderinę su 

Sekretoriatu

✓ Neteikite 

papildomos/nereikalingos 

informacijos (pvz. pirkimo 

dokumentų paketo)
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3. FINANSAVIMO SCHEMA

http://www.flareapps.com/businesses-using-flare-

cloud-accounting/accountants-finance-professionals/

http://www.flareapps.com/businesses-using-flare-cloud-accounting/accountants-finance-professionals/
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Mokėjimo schema (ES lėšos)

Projekto trukmė 0-12 mėnesių
12-24

mėnesių
Visi

Pirmas 

avansinis 

mokėjimas

40% 30%

Tolesni 

avansiniai 

mokėjimai(-as)

≤ 40%*
kiekvienas

≤ 25%*

Galutinis 

mokėjimas

(po ataskaitos

patvirtinimo)

Balansas Balansas
Tinkamų išlaidų 

kompensavimas

*Didelių infrastruktūros projektų mokėjimo schema yra kitokia

≤ 80% ≤ 80%
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Tarpiniai mokėjimai

Siekiant gauti 

pilną sekantį 

avansinį 

mokėjimą, būtina 

panaudoti 

mažiausiai  

70%

prieš tai 

išmokėto avanso

3-ias/4-as

mokėjimas

Įsivertinkite ar 

panaudojote 

100% 

bet kurio iš 

prieš tai 

buvusių 

(1-ojo/2-ojo) 

mokėjimų

Jeigu panaudojote 

mažiau nei

70 % avanso -

prašykite jūsų 

projekto 

finansininko 

pagalbos,

skaičiuodami  

sekančio 

mokėjimo 

prašymo sumą



15

Ekonominės klasifikacijos 

Turi  pateikti atskirai

kiekvienas paramos 

gavėjas iš Lietuvos

Avansinio mokėjimo dalis 

kiekvienam paramos 

gavėjui skaičiuojama 

pagal procentus, 

nurodytus 10 biudžeto 

lentelėje 

2 priedai: 

1-as - avansiniam mokėjimui

2-as - ataskaitoms

Turi būti nurodyta tik 

ES paramos dalis!

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS 

PRIEMONĖS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ 

PROGRAMŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO IR 

ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO
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Ekonominė klasifikacija-

avansiniams mokėjimams

Pasirinkite 

tinkamą 

sektorių Suplanuokite 

Partnerio avansinio 

mokėjimo dalį 

Bendra avansinio 

mokėjimo suma 

mokėjimo prašyme

Suplanuokite visą 

LT partnerio 

paramos dalį 

(iš Sutarties)

Partnerio 

avansinio 

mokėjimo 

dalis
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Ekonominė klasifikacija-

deklaruotoms išlaidoms ataskaitose 

Nurodykite  gauto 

avanso paskirstymą

Deklaruotos 

ataskaitoje 

ES lėšos
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4. PROJEKTO FINANSŲ 

VALDYMAS
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1. Pagalvokite apie lėšų paskirstymą  projekto 

įgyvendinimo laikotarpiu

2.  Neužmirškite apie nuosavas lėšas projekto užbaigimui,

nes 20 % ES finansavimo bus išmokėta tik po projekto 

užbaigimo

Projekto finansų valdymas–

klaidų ar projekto sėkmės šaltinis? 

20%

https://slidesgo.com/

https://slidesgo.com/
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ES finansavimas ir 

ko-finansavimas

Jūsų 

pasirinkimas, bet…

Pilnai išmokėtas ko-

finansavimas iki 

projekto 

Pabaigos

90% - 10%  

90% - 10% 

proporcija 

kiekvienoje 

ataskaitoje

20% - 80% ar kitas 

pasiskirstymas 

ataskaitose

100 %

ES 

finansavimas

100 %

ko-finansavimas 

atskiroms 

išlaidoms

https://slidesgo.com/

https://slidesgo.com/
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Projekto finansų valdymas–

klaidų ar projekto sėkmės šaltinis? 

Patikrinkite veiklų 

grafiką

Patikrinkite 

pirkimų 

grafiką

Patikrinkite statybos 

darbų, prekių pristatymo 

terminus

Įvertinkite 

išlaidų 

apmokėjimo 

galimybes



5.  ATLEIDIMAS NUO PVM 

BALTARUSIJOJE

https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/



2323

Atleidimas nuo mokesčių

Baltarusijoje

Ministrų Tarybos patvirtintas prekių, darbų ir paslaugų, numatytų
TTP projektams įgyvendinti, sąrašas yra atleidimo nuo mokesčių

pagrindas

Paramos dalies 
atleidimas nuo mokesčių

Ekonomikos ministerija

Bendrojo finansavimo 
dalies atleidimas nuo 

mokesčių

Regioninis vykdomasis 
komitetas, Minsko m. 

vykd. komitetas



6. IŠLAIDŲ TINKAMUMAS

https://pixabay.com/ru/illustrations/аудит-отчет-проверка-экранная-лупа-4576720/

https://pixabay.com/ru/illustrations/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0-4576720/


Pagrindiniai reikalavimai

Projekto išlaidos turi atitikti:

Biudžetas

Programos

reikalavimai*

Nacionaliniai

teisės aktai

* Pvz.:

darbuotojų samdymas projektui, apgyvendinimo išlaidos BY, viešųjų pirkimų ypatumai BY



Tinkamos finansuoti išlaidos yra…

Tikros, identifikuojamos

Įsigytos viešųjų pirkimų būdu

Suplanuotos biudžete

Būtinos projektui

Patirtos ir apmokėtos

Atitinka nacionalinius teisės aktus/Mokesčių sistemą/

Programos reikalavimus

Dokumentuotos

Nefinansuotos dvigubai

Atitinka viešinimo reikalavimus

Identifikuojamos ir atskirtos apskaitoje



Netinkamos finansuoti išlaidos

Valiutos keitimo 
nuostoliai (skirtumas tarp 

Programoje taikomo ir 
nacionalinio banko ar 

paramos gavėjo banko 
taikomo valiutos kurso), 

įskaitant banko
mokesčius už

valiutos keitimą

Muitai, mokesčiai, 
rinkliavos 

(pvz. PVM), 

išskyrus

nesusigrąžinamus 
mokesčius pagal 
nacionalinę teisę

Projekto paramos gavėjo 
arba

jo darbuotojo, kaip 
išorės ekspertų, tiekėjų 

samdymas

Skolos ir delspinigiai
Atidėjiniai nuostoliams 
arba įsipareigojimams 

padengti

Dvigubai  finansuotos 
išlaidos
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Išlaidų tinkamumas 

Biudžeto struktūra 

BK - Biudžeto Kategorija

BK Nr. 1 “Žmogiškieji 

ištekliai”

BK Nr. 2 “Kelionės ir 

apgyvendinimas”

BK Nr. 3 “Prekių, paslaugų 

pirkimas ir kt. išlaidos”

BK Nr. 4 “Darbai / 

investicijos”

BK Nr. 5 “Pasirengimo 

išlaidos”

BK Nr. 7 “Netiesioginės 

administracinės išlaidos“
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SVARBU

BK1 „Žmogiškieji ištekliai“

Darbuotojo priskyrimas darbui su projektu 

(nauja arba esama pozicija - 4 būdai)

Darbo sutartys + valstybės tarnautojo įdarbinimas

Darbo užmokestis ne didesnis nei įprastas 
organizacijoje - realus

Darbo užmokestis ne didesnis nei biudžete

https://slidesgo.com/

https://slidesgo.com/
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Personalo įdarbinimas (BK1)

ĮDARBINIMO BŪDAI

1

2

3

4

Pilnas darbo 

laikas

esama 

pozicija 

Nepilnas 

darbo laikas

fiksuotas

laikas (%)

esama pozicija

Nepilnas 

darbo laikas

Lankstus 

darbo valandų 

skaičius

esama 

pozicija

Pilnas/nepilnas 

darbo laikas

tik projektui

naujas

darbuotojas
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Kokios išlaidos turi būti 

deklaruojamos BK1?

SVARBU! 

Atostoginiai ir nedarbingumo išlaidos tinkamos 

finansuoti tik tokiu atveju, kai asmuo įdarbintas projekte 

pilnu etatu arba atskirai tik projektui 

(įdarbinimo būdas Nr.1 arba Nr.4)

Atlyginimas 

„ant  

popieriaus“ 

su (tinkamais) 

mokesčiais 

ir Sodra 

Darbdavio 

mokesčiai BK1
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Ko negalima daryti

BK1 „Žmogiškieji ištekliai“

✓ Paslaugų teikimo sutartys projekto administravimui (turi būti BK3)

✓ Paslaugų įsigijimas iš projekto partnerių

✓ Priedai, priemokos (nepastovios)

✓ Papildomos įmokos Sveikatos draudimui ar į pensijų kaupimo fondus

✓ Išeitinės išmokos (ne pilnam etatui)

✓ Viršvalandžiai

✓ Darbas poilsio, švenčių dienomis

✓ Savanoriškas neapmokamas darbas

✓ Pajamų mokestis (tik baltarusiams)

www.freepik.com
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Klaidos

BK1 „Žmogiškieji ištekliai“

✓ Įtraukti netinkami mokesčiai

✓ Deklaruota daugiau valandų nei suplanuota biudžete

✓ Deklaruotas dirbtas laikas neatitinka laikaraščio

✓ Deklaruotas 1 h įkainis didesnis nei suplanuotas biudžete

✓ Parengti ne visi įdarbinimo dokumentai

✓ Deklaruota tik suma išmokėta darbuotojui (be mokesčių)

Klaidos
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Laikaraščio forma

Kur ieškoti?
TIMESHEET

Title of organisation:

Lead Beneficiary/Beneficiary No:

Project No and Title:

Name of employee:

Position in the Project:

Total hours worked:  0 Month: mm Year: yyyy

Day Hours worked Place of performance Performed tasks

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Total:

0

Employee: (dd/mm/yyyy)
(Signature, Name, Surname, Position)

Superviser: (dd/mm/yyyy)

(Signature, Name, Surname, Position)
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Laikaraščiai

Pildomi nuolat kiekvienam projekto darbuotojui 

anglų arba nacionaline kalba

Neturi prieštarauti įstaigoje pildomam Darbo laiko apskaitos
žiniaraščiui

Laikaraštis turi būti pakankamai išsamus (darbuotojo v. pavardė, datos, 

valandų skaičius, darbo aprašymas)

Pasirašytas darbuotojo bei tiesioginio vadovo

Auditoriui turi būti pateikti visi/visų projekto darbuotojų laikaraščiai
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BK2 „Kelionės ir 

apgyvendinimas“

!

Transporto išlaidos, transporto 

nuoma (autobuso, automobilio)

!
Kuras

! Draudimas, vizos

!

Komandiruotpinigiai (dienpinigiai, 

nakvynė, vietinis transportas) 

http://blog.good-travel.co.uk/10-top-tips-to-ensure-a-prosperous-business-trip-from-start-to-

finish

http://blog.good-travel.co.uk/10-top-tips-to-ensure-a-prosperous-business-trip-from-start-to-finish
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Kas tinkama ir kas netinkama

BK2

✓ Darbuotojų ir veiklų dalyvių 

kelionės

✓ Išlaidos, kurios atitinka 

biudžetą ir nustatytas normas

✓ Pakeitimai - pvz. pasikeitė 

dienpinigių norma - kreipkitės 

dėl pakeitimų projekto 

aprašyme/biudžete

✓ Transporto rūšies keitimai

✓ Išorės ekspertų kelionės

✓ Darbuotojų kelionė į 

darbą/namo

✓ Neįtrauktų į darbą su 

projektu asmenų kelionės 

(ne darbuotojai ir ne veiklų 

dalyviai)

✓ Išlaidos, viršijančios 

nacionalinių teisės aktų ir 

EK normas

✓ Maitinimas (kelti į BK3)
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BK3 „Prekių, paslaugų pirkimas ir kt. 

išlaidos“

Paslaugos 

(išorės 

ekspertai, 

auditas, banko 

mokesčiai, kt.) 

Viešinimas

informavimas 

komunikacija

Renginių 

organizavimas 

su maitinimu, 

kt. 

Prekių 

įsigijimas 

(trumpalaikis 

turtas)
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BK3 Praktiniai patarimai

✓ Kainos gali būti mažesnės 

nei suplanuotos biudžete

✓ Prekių, paslaugų įsigijimas 

pagal suplanuotą biudžetą 

(pvz. 5 smuikai suplanuoti ir 5 

smuikai įsigyti)

✓ Ekspertų kelionės išlaidos 

suplanuotos atskirai ir pateiktos BK2

✓ Paslaugų teikimo sutartys su 

savo/partnerių darbuotojais 

✓ Nepritaikyti Programos viešinimo 

elementai – lankstinukai, brošiūros, 

plakatai, stendai ir pan.

✓ Papildomi pirkimai be suderinimo su 

JTS

✓ Renginių formato keitimai be JTS 

informavimo (Covid-19)
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BK4 “Darbai / investicijos” 

Statybos darbai

Rekonstrukcija

Remontas

Įranga 

(Ilgalaikis turtas)

https://icons8.com/

https://icons8.com/
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BK4 Praktiniai patarimai

Darbai

Paraiškoje ir 

biudžete 

numatytų

rodiklių

pasiekimas

Techninio

projekto

sprendinių

laikymasis
Savalaikis ir 

tinkamas 
pakeitimų 

įforminimas

Nenumatytų 
darbų 

įforminimas

Visada įvertinkite pakeitimų techniniame projekte/ 

statybos darbuose tipą:

esminiai / neesminiai

https://slidesgo.com/

https://slidesgo.com/
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BK4 Praktiniai patarimai

Įranga

Tik suplanuota biudžete įranga

Įrangos pirkimo būdas pagal patvirtintą 

pirkimo planą

Jei keičiamas pirkimo būdas – susisiekite 

su Sekretoriatu + paaiškinkite ataskaitoje

https://slidesgo.com/

https://slidesgo.com/
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BK5 „Pasirengimo išlaidos“

Išlaidos, 

patirtos ir 

apmokėtos po

kvietimo teikti 

paraiškas 

paskelbimo

Тik paramos 

gavėjų darbuotojų 

komandiruotpinigiai 

ir

kelionės išlaidos 

Daugiausiai

2 000 Eur

Tvirtos partnerystės užmezgimo išlaidos 
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BK5 „Pasirengimo išlaidos“

Patirtos iki projekto 

įgyvendinimo pradžios, 

bet ne anksčiau nei 

2015-12-17 d.

Techninės dokumentacijos rengimas ir reikalingi tyrimai

Daugiausiai - 5 % nuo 

infrastruktūrinės projekto 

elemento vertės

(išlaidos statybai BK4)

Įsigytos atliekant viešuosius 

pirkimus
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Klaidos BK5 „Pasirengimo 

išlaidos“

✓ Nedeklaruotos pirmoje ataskaitoje

✓ Negali būti įrodytos (nėra dokumentų)

✓ Dokumentų datos nepatenka į tinkamą laikotarpį

✓ Deklaruotos sumos didesnės nei numatyta biudžete

✓ Nebuvo vykdomos viešojo pirkimo procedūros techninės 

dokumentacijos parengimo įsigijimui
Klaidos
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BK7 „Netiesioginės 

administracinės išlaidos“

Išlaidos, susijusios su

biuro išlaikymu, būtinos 

projekto įgyvendinimui

• kanceliarinės išlaidos

• biuro nuoma

• elektros energijos, 

šildymo išlaidos

• patalpų valymas

• ryšių paslaugos ir pan.
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BK7 „Netiesioginės 

administracinės išlaidos“

Fiksuota suma iki 

7 % nuo BK1 

„Žmogiškieji 

ištekliai“

https://icons8.com/ouch/illustration/gummy-writing-tools

https://icons8.com/ouch/illustration/gummy-writing-tools
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Klaidos BK7 „Netiesioginės 

administracinės išlaidos“

✓ Pamirštama deklaruoti ataskaitose

✓ Deklaruojamas % neatitinka nurodyto paramos sutartyje

✓ Bijoma deklaruoti

✓ Nežinoma, ką su tokiomis išlaidomis daryti
Klaidos
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Atskira banko sąskaita

Projekto apskaita įtraukta į organizacijoje vedamą apskaitą

Projekto apskaita yra atskirta nuo kitų įrašų

(kodas, subsąskaitos)

Taikomas debitas / kreditas (dvejybinio įrašo sistema)

Identifikuotina ataskaitinio laikotarpio suma 

Projekto visų ataskaitinių laikotarpių sumos sumuojamos / 
kaupiamos

Kiekvienas dokumentas užregistruotas apskaitoje atskirai

Apskaitos  ypatumai
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Svarbu

Dokumentavimas apskaitoje

✓ Išlaidos atsekamos pagal dokumentus

✓ Projekto Nr. ant dokumentų!

✓ Nėra dvigubo išlaidų finansavimo

✓ Saugomi dokumentų originalai!

✓ Saugoma visa dokumentacija, susijusi su projektu
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7. ĮVADAS Į 

BIUDŽETO 

KEITIMUS

pch.vector

https://www.freepik.com/pch-vector
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Biudžeto keitimai (1)

➢ Pasirinkite tinkamus 

dokumentus!

➢ Užpildykite 

atsižvelgiant į 

atsiradusius poreikius!

➢ Nusiųskite

Pagrindiniam 

paramos gavėjui!

➢ Pagrindinis 

paramos gavėjas 

surenka visų 

partnerių 

pakeitimus teikia 

Sekretoriatui!
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Biudžeto keitimai (2)
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Praktiniai patarimai

Biudžeto keitimai (2.1)

✓ Pasirinkite tinkamą pakeitimų 

formą (esminis / neesminis / 

informavimas)

✓ Užpildykite abu dokumentus 

(Word ir Excel)

✓ Pagrįskite, kodėl reikalingi 

pakeitimai (Word formoje)

✓ Perskaitykite savo pagrindimą ir 

duokite paskaityti kitam – ar 

tikrai aišku, kodėl pakeitimas 

reikalingas?

✓ Pakeistos formos

✓ Tik pakeitimų išvardinimas, 

be pagrindimo

✓ Kiekvienam partneriui -

atskiras pakeitimų prašymas
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Biudžeto keitimai (3)
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Praktiniai patarimai

Biudžeto keitimai (3.1)

✓ Kairėje pusėje – biudžetas iš 

sutarties arba po esminio 

sutarties pakeitimo

✓ Kopijuokite visą biudžetą

✓ Dešinėje – biudžetas su 

pakeitimais – kaupiamuoju būdu

✓ Patikrinkite informacijos ir 

formulių teisingumą

✓ Nurodykite pakeitimus kita spalva

✓ Nurodykite projekto Nr. ir 

pavadinimą

✓ Pasirašykite dokumentą ir 

nurodykite datą

✓ Keisti šabloną

✓ Keisti formules

✓ Pildyti atskiras lenteles 

kiekvienam partneriui

✓ Dirbti ne su paskutiniu 

patvirtintu biudžetu

✓ Pateikti tik eilutes, susijusias 

su norimais keitimais
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8. ĮVADAS Į 

ATASKAITŲ RENGIMĄ
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Ataskaitos teikimas –

komandinis darbas

https://www.freepik.com/free-vector/

https://www.freepik.com/free-vector/business-management-meeting_3975527.htm#page=2&query=financial+managment&position=43
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Ataskaitų teikimas ir  išlaidų 

auditas

Perskaitykite 

audito 

ataskaitas 

prieš teikiant

Sekretoriatui

Pagal 

galimybes 

bendradar-

biaukite su 

auditoriais

Suplanuokite

laiką auditui

ir audito 

ataskaitos 

parengimui

Teikiamos 

kas 

6 mėnesius

https://slidesgo.com/

https://slidesgo.com/
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Mokėjimo prašymai teikiami kartu su  ataskaitomis ir 

ekonominėmis klasifikacijomis (LT partnerių daliai)

Ataskaitų tikrinimas

JTS 

tikrinimas 

+/- 1

mėn.

Partnerių 

pataisymai 

+/- 1 mėn.

Patvirtinimas 

VI 

2-3 sav.

https://slidesgo.com/

https://slidesgo.com/


InforEuro kurso taikymas

Išlaidų, patirtų kita valiuta nei euras, 
perskaičiavimas turi būti atliktas pagal 

InforEuro mėnesinį kursą

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/
index_en.cfm

4 skaičių po kablelio tikslumu

Skaičiuojant pagal tą mėnesį, kurį 
buvo išrašytas išlaidas pagrindžiantis 

dokumentas

Valiutos keitimo nuostoliai –
netinkamos išlaidos!

https://icons8.com/

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
https://icons8.com/
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Naudingos nuorodos
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Dėkojame už Jūsų laiką!

Užpildykite, prašome, vebinaro vertinimo 

anketą – nuoroda atsiras vebinarui

pasibaigus


