GRĄŽINTINŲ FINANSAVIMO SUMŲ REKOMENDUOJAMI BUHALTERINIAI ĮRAŠAI, KAI GRĄŽINTINOS LĖŠOS
IŠSKAIČIUOJAMOS IŠ SUMOS, MOKĖTINOS PAGAL KITĄ PROJEKTO VYKDYTOJO MOKĖJIMO PRAŠYMĄ IR DERINIMAS
VSAKIS
Vadovaudamiesi Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėmis,
patvirtintomis 2005 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 590 „Dėl finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų
grąžinimo į Lietuvos respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ teikiame grąžintinų finansavimo sumų rekomenduojamus buhalterinius
įrašus tiek projekto vykdytojo, tiek asignavimų valdytojo buhalterinėje apskaitoje, kai grąžintinos lėšos išskaičiuojamos iš sumos, mokėtinos pagal kitą
projekto vykdytojo mokėjimo prašymą ir derinimą VSAKIS.
Ūkinės operacijos aprašymas
1. Pervedama Europos Sąjungos parama
(ES lėšos) projekto vykdytojui (galutinis
rezultatas)
2. Pripažįstamos netinkamos finansuoti
išlaidos (ES lėšos), pavyzdžiui, 500 Eur

Asignavimų valdytojo apskaitoje
D 42xxxx3 Finansavimo sumos iš ES (perduotos)
1000
K 424xxx1 Finansavimo sumos iš ES (gautos) 1000
Registruojamos gautinos grąžintinos finansavimo
sumos ir grąžintos finansavimo sumos:
D 2296xxx Gautinos grąžintinos finansavimo sumos
(iš projekto vykdytojo) 500
K 42xxx3 Finansavimo sumos iš ES (perduotos) 500
D 42xxx4 Finansavimo sumos iš ES (grąžintos) 500
K 695xxxx Sukauptos mokėtinos sumos 500
3. Pervedama Europos Sąjungos parama Pateikus paraišką valstybės iždui registruojama:
(ES lėšos) projekto vykdytojui pagal kitą D 222xxxx Gautinos finansavimo sumos 1500
mokėjimo prašymą, pateiktą asignavimų K 41xxxxx Finansavimo sumos (gautinos) 1500
valdytojui. Projekto vykdytojo mokėjimo
prašyme nurodyta suma 2000 Eur. Kadangi Gavus finansavimo sumas iš valstybės iždo:
grąžintinos lėšos išskaičiuojamos iš sumos, D 41xxxxx Finansavimo sumos (gautinos) 1500
mokėtinos pagal kitą projekto vykdytojo K 424xxx1 Finansavimo sumos iš ES (gautos) 1500
mokėjimo prašymą, asignavimų valdytojas
valstybės iždui teikia paraišką 1500 t. y. Registruojama mokėtina suma projekto vykdytojui:
mažina mokėjimo prašyme nurodytą D 424xx3 Finansavimo sumos iš ES (perduotos)
pervestiną finansavimo sumą pripažintų 2000
netinkamomis finansuoti išlaidų suma (500 K 6xxxxxx Mokėtinos sumos 2000
eur)

Projekto vykdytojo apskaitoje
D 24xxxxx Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1000
K 424xxx1 Finansavimo sumos iš ES (gautos)
1000
Registruojamos grąžintos finansavimo sumos
pripažinta netinkamų iš ES išlaidų suma:
D 423xxx4 Finansavimo sumos iš ES
(grąžintos) 500
K 695xxxx Sukauptos mokėtinos sumos 500
D 24xxxxx Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1500
K 424xxx1 Finansavimo sumos iš ES (gautos)
1500
D 695xxxx Sukauptos mokėtinos sumos 500
K 424xxx1 Finansavimo sumos iš ES (gautos)
500

Pervedus finansavimo sumas projekto vykdytojui:
D 6xxxxxx Mokėtinos sumos 1500
K 222xxxx Gautinos finansavimo sumos 1500
D 6xxxx Mokėtinos sumos 500
K 2296xxx Gautinos grąžintinos finansavimo sumos
(iš projekto vykdytojo) 500
D 695xxxx Sukauptos mokėtinos sumos 500
K 424xxx1 Finansavimo sumos iš ES (gautos) 500
Derinimas VSAKIS
Subjektas
Partneris
Derinimo grupės ir sąskaitos
1. Kai ūkinės operacijos, nurodytos 2 ir 3 punktuose, registruojamos skirtingais laikotarpiais
Asignavimų valdytojas
Valstybės iždas
E13-230: FF10173FS02_F60 Per atask.
laikotarpį grąžintos finansavimo sumos gautos
iš ES, užs.valst., tarpt.org. kitoms išlaidoms
kompensuoti (-) 500
E15-200: FF1020104_F99 Kitos sukauptos
mokėtinos sumos kitiems VSS laikotarpio
pabaigoje (+) 500
Projekto vykdytojas
E13-130: FF10173FS02_F58 Perduota kitiems
VSS per atask. laikot. iš ES, užsienio valstybių
ir tarpt. organ. kitoms išlaidoms kompensuoti (/+) (bendra suma mažinama grąžintina
finansavimo suma) 500
E15-100: FF101162_F99 Kitos gautinos sumos
iš kitų VSS laikotarpio pabaigoje (+) 500
Projekto vykdytojas
Asignavimų valdytojas
E13-230: FF10173FS02_F60 Per atask.
laikotarpį grąžintos finansavimo sumos gautos
iš ES, užs.valst., tarpt.org. kitoms išlaidoms
kompensuoti (-) 500
E15-200: FF1020104_F99 Kitos sukauptos
mokėtinos sumos kitiems VSS laikotarpio
pabaigoje (+) 500
2. Kai ūkinės operacijos, nurodytos 2 ir 3 punktuose, registruojamos tą patį ataskaitinį laikotarpį
Asignavimų valdytojas
Valstybės iždas
E13-230: FF10173FS02_F56 Per atask.laikot.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojas

Asignavimų valdytojas

iš ES, užs.valst., tarpt.org. gautos FS, išskyrus
nemokamai gautą turtą, kt. išlaidoms
kompensuoti (+) 2000
FF10173FS02_F60 Per atask. laikotarpį
grąžintos finansavimo sumos gautos iš ES,
užs.valst.,
tarpt.org.
kitoms
išlaidoms
kompensuoti (-) 500
E19-100: FP102113_F99 Iš ES, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos FS
kitoms išlaidoms ir atsargoms per atask. laikot.
(+) (netiesioginiai srautai) 1500
E13-130: FF10173FS02_F58 Perduota kitiems
VSS per atask. laikot. iš ES, užsienio valstybių
ir tarpt. organ. kitoms išlaidoms kompensuoti (/+) (bendra suma mažinama grąžintina
finansavimo suma) 1500
E19-200: FF10225_F99 Viešojo sektoriaus
subjektams pervestos lėšos per ataskaitinį
laikotarpį (-) (netiesioginiai srautai) 1500
E13-230: FF10173FS02_F56 Per atask.laikot.
iš ES, užs.valst., tarpt.org. gautos FS, išskyrus
nemokamai gautą turtą, kt. išlaidoms
kompensuoti (+) 2000
FF10173FS02_F60 Per atask. laikotarpį
grąžintos finansavimo sumos gautos iš ES,
užs.valst.,
tarpt.org.
kitoms
išlaidoms
kompensuoti (-) 500
E19-100: FP102113_F99 Iš ES, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos FS
kitoms išlaidoms ir atsargoms per atask. laikot.
(+) 1500

