
Eil. Finansavimo sumos

Nr. Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

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 

sumos 

(grąžintos)

Finansavimo 

sumų (gautinų) 

pasikeitimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš Europos 

Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

12.015,50 (110,55)

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 12.015,50 (110,55)

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

24.021,43 53.950,34 352,16 (57.574,11)

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 23.752,05 783,94 352,16 (4.340,37)

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 269,38 53.950,34 (783,94) (53233,74

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):

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

4. Iš kitų šaltinių: 6.774,50 100,00 341,54 (694,05)

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 5.044,77 100,00 341,54 (549,05)

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1.729,73 (145,00)

5. Iš viso finansavimo sumų 42.811,43 54.050,34 693,70 (58.378,71)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
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(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
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Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

10 13

11.904,95

11.904,95

20.749,82

20.547,78

202,04

1.584,73

39.176,76

6.521,99

4.937,26
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