20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4
priedas

Lietuvos teismo ekspertizės centras, 111952632, Lvovo g. 19A, -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 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

1

2

3

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės

Finansavimo
sumos (gautos),
išskyrus
neatlygintinai
gautą turtą

Finansavimo
sumų
pergrupavimas*

4

5

Neatlygintinai
gautas turtas

Perduota
kitiems viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl turto
pardavimo

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl jų
panaudojimo
savo veiklai

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl jų
perdavimo ne
viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumos
(grąžintos)

Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

6

7

8

9

10

11

12

13

1.418.024,68

476.066,60

14.834,80

563.368,63

1.315.887,85

1.408.339,22

9.353,21

14.834,80

99.099,14

1.303.758,49

9.685,46

466.713,39

464.269,49

12.129,36

205.874,82

2.542,66

203.332,16

128.785,72

53,13

128.732,59

77.089,10

2.489,53

74.599,57

565.911,29

1.519.220,01

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

nepiniginiam turtui įsigyti

1.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

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.

Iš kitų šaltinių:

4.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

4.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

5.

Iš viso finansavimo sumų:

1.623.899,50

476.066,60

14.834,80

* 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.
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Direktorius

Giedrius Mozūraitis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Nijolė Zemlevičienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)
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