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VEIKLOS ATASKAITA 

Prie 2018 metų finansinės atskaitomybės  
Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31 

 

    

I. Informacija apie viešosios įstaigos pobūdį ir tikslus 
Žinių triumfas, VšĮ (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos Respublikoje registruota viešoji įstaiga.  
Įmonės registracijos Juridinių asmenų registre kodas 303299009. 
Įstaigos buveinės adresas yra Vokiečių g. 28-10, LT-01130 Vilnius. 
Finansiniai Įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais. 
Įstaiga tenkina viešuosius interesus vykdydama visuomenei naudingą veiklą meninėje, kultūrinėje, pilietiškumo skatinimo, 
neformalaus ugdymo, verslumo skatinimo, gamtosaugos ir ekologijos puoselėjimo, sporto ir turizmo plėtojimo, visuomeninėje, 
akademinėje ir socialinėje srityse. 
2018-12-31 sąraše darbuotojų buvo 1. 
2018 m. Įstaiga vykdė projektą „Tikslas – Amerika 2018“, kurio metu įstaigos pasitelkti savanoriai vyko į JAV ir 6 valstijose 
dokumentavo lietuvišką paveldą, ko pasekoje buvo papildytas 2017 m. pradėtas rengti lietuviškų vietų JAV žemėlapis, visiems 
naudoti nemokamai viešai pasiekiamas adresu www.tikslasamerika.lt.  
2018 m. Įstaiga taip pat organizavo Pasaulio viktorinos čempionato Lietuvos etapą. 
II. Veiklos rezultatai per finansinius metus 

Įstaiga gavo 13 202,72 EUR pajamų, patyrė 13 202,72 EUR sąnaudų. 
Darbo užmokesčiui, dienpinigiams, individualios veiklos sąnaudų per metus išleista 2 203,92 EUR . 
III. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 
Steigėjai: 

 

 

       

Pavadinimas Įnašo dalis pradžioje Įnašo dalis pabaigoje 

Aistė Žemaitienė 50,00 50,00 

Augustinas Žemaitis 50,00 50,00 
 

   

       

IV. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis 

Įstaiga gavo 15 943,81 EUR finansavimą, kurį sudaro: 
7 935,96 EUR valstybės biudžeto parama; 
8 007,85 EUR kiti finansavimo šaltiniai. 
 
Panaudota 15 052,37 EUR finansavimo šaltinių, iš kurių : 
7 935,96 EUR  valstybės biudžeto; 
7 116,41 EUR kitų finansavimo šaltinių. 
V. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus 

Per  2018 m. ilgalaikio turto įsigyta 0 EUR. 
Per  2018 m. ilgalaikio turto perleista nebuvo.  
 
 

 

  

http://www.tikslasamerika.lt/


       



 


