
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirt į ir j ų pokyčiai per ataskaitinį laikotarp į

Ataskaitinis laikotarpis  2018-01-01 - 2018-12-31
111961791  -  Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turt ą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

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

Kiti poky čiai (jungimai)

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14=3+4+5+6+7+8
+9+10+11+12+13

1 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos 
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

171.855,00 1.237.592,00 0,00 63,19 -1.251,19 -1.249.553,00 -2.126,00 156.580,00

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 8.434,11 1.251,19 63,19 -1.251,19 8.497,30
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 163.420,89 1.237.592,00 -1.251,19 -1.249.553,00 -2.126,00 148.082,70

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  savivaldybės biudžeto asignavimų  
dalį gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų)

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ( 
finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 
finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  projektams 
finansuoti)

10.252,00 40.143,00 -34.492,00 15.903,00

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.440,00 1.440,00
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 8.812,00 40.143,00 -34.492,00 14.463,00
4 Iš kitų šaltinių 32.882,00 4.290,00 873,00 -2.794,00 35.251,00
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 2.464,95 1.210,00 873,00 4.547,95
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 30.417,05 3.080,00 -2.794,00 30.703,05
5 Iš viso finansavimo sumų 214.989,00 1.282.025,00 0,00 936,19 -1.251,19 -1.286.839,00 -2.126,00 207.734,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su 
finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo 
pajamomis.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informacij ą, prašome įvesti 
reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau  

Per ataskaitinį laikotarp į


