
                                     20�ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

                                      4 priedas

 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumaž÷jimas d÷l 
turto pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumaž÷jimas d÷l 
jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumaž÷jimas d÷l 
jų perdavimo ne 

viešojo sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

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

1.

Iš valstyb÷s biudžeto (išskyrus 
valstyb÷s biudžeto asignavimų dalį, 
gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

1340281,00 37200,00 32060,00 /18687,00 1390854,00

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1340281,00 31800,00 32060,00 �13286,00 1390853,00

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 37200,00 �31800,00 5400,00 0,00

2.

Iš savivaldyb÷s biudžeto (išskyrus  
savivaldyb÷s biudžeto asignavimų  
dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

948251,00 704600,00 /28397,00 /748032,00 876422,00

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 930464,00 9826,00 �28397,00 64440,00 847453,00

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 17787,00 694774,00 �683592,00 28969,00

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri 
gaunama iš Europos Sąjungos, 
neįskaitant finansvimo sumų iš 
valstyb÷s ar savivaldyb÷s biudžetų ES  
projektams finansuoti):

57891,00 28397,00 /25776,00 60512,00

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 57891,00 28397,00 �25776,00 60512,00

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

4. Iš kitų šaltinių: 77880,00 44678,00 /15307,00 107251,00
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 77880,00 �1096,00 44678,00 �14211,00 107251,00

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1096,00 �1096,00

5. Iš viso finansavimo sumų 2424303,00 741800,00 76738,00 /807802,00 2435039,00

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

(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

Eil. 
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį



20�ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

5 priedas

Finansavimo 
sumos 

(gautinos)

Finansavimo 
sumos (gautos)

Iš viso
 Finansavimo 

sumos 
(gautinos)

 Finansavimo 
sumos (gautos)

Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1.

Iš valstyb÷s biudžeto  (išskyrus valstyb÷s biudžeto asignavimų dalį, 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų)

1340281,00 1340281,00 1390854,00 1390854,00

2.

Iš savivaldyb÷s biudžeto (išskyrus savivaldyb÷s biudžeto asignavimų 

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų)

948251,00 948251,00 876422,00 876422,00

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  

(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 

neįskaitant finansvimo sumų iš valstyb÷s ar savivaldyb÷s biudžetų ES  

projektams finansuoti)

57891,00 57891,00 60512,00 60512,00

4. Iš kitų šaltinių 77880,00 77880,00 107251,00 107251,00
5. Iš viso 2424303,00 2424303,00 2435039,00 2435039,00

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. 
Nr.

Finansavimo šaltinis

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje


