20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas
(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
Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

1

1.

1.1.
1.2.

2.

2.1.
2.2.

3.

Finansavimo
Finansavimo
sumų
Perduota kitiems
Finansavimo
sumų
sumažėjimas dėl Finansavimo
viešojo
sumų
sumažėjimas dėl jų perdavimo ne
sumos
sektoriaus
sumažėjimas dėl
jų panaudojimo
viešojo
(grąžintos)
subjektams
turto pardavimo
savo veiklai
sektoriaus
subjektams

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6758301,52

2604887,16

0,00

465,59

-16906,52

0,00

-2413664,32

-187875,61

0,00

0,00

6745207,82

Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės biudžeto asignavimų dalį,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
savivaldybės biudžeto asignavimų
dalį, gautą iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
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):

6747801,87
10499,65

13535192,79

13508449,38
26743,41

8947863,77

Finansavimo
sumos (gautos),
išskyrus
neatlygintinai
gautą turtą

Finansavimo
sumų
pergrupavimas*

Neatlygintinai
gautas turtas

132372,30
2472514,86

2438773,28

465,59

0,00

-84,59
-16821,93

0,00

289445,96
2149327,32

598779,04

-126809,35

-145793,28
-2267871,04

0,00

-77159,32
-49650,03

0,00

8592,23

-1307,90

-2301885,55

-373150,13
-1928735,42

0,00

-224241,23

Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas

-184631,45
-3244,16

-1990967,43

6550130,44
195077,38

0,00

-1973019,75
-17947,68

-2720099,15

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti
8938941,22
395977,28
8592,23
-2,90
-156407,94
-2683331,82
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
8922,55
202801,76
-1305,00
-67833,29
-36767,33
21232,75
3840,53
0,00
3593,63
-59,22
0,00
-1480,52
0,00
4. Iš kitų šaltinių:
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti
21232,75
3840,53
3593,63
-59,22
-1480,52
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
29262590,83
5646280,01
0,00
12651,45
-145082,99
0,00
-4941271,62
-4898942,19
5. Iš viso finansavimo sumų
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

0,00

20115,65
-20115,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11554303,74

11394681,79
159621,95

6609586,76

6503768,07
105818,69
27127,17
27127,17
0,00
24936225,49

