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. BIRŽELIO 30 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

1.142.761,81

19.950,98

1.321.482,73

1.219.352,78

1.408.339,22

34.168,81

19.950,98

215.322,99

1.207.234,06

9.685,46

1.108.593,00

1.106.159,74

12.118,72

205.874,82

852,97

33.343,91

173.383,88

22.530,23

106.255,49

10.813,68

67.128,39

1.354.826,64

1.392.736,66

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.

77.089,10

852,97

1.623.899,50

1.143.614,78

Iš kitų šaltinių:

4.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

4.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

5.

128.785,72

Iš viso finansavimo sumų:

19.950,98

* 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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Direktoriaus pavad.,vykdantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vidmantas Vaitekūnas
(parašas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Nijolė Zemlevičienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

2

