
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

3 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikimo aukštesniojo lygio

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį

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

1.
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

2. Iš savivaldybės biudžeto: 

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3.

 3.1. nepiniginiam turtui įsigyti
 3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių:

 4.1. nepiniginiam turtui įsigyti
 4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
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.

 finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Eil. 
Nr.

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Finansavimo 
sumos (gautos)   

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas* 

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

Iš valstybės biudžeto: 

Iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių 
organizacijų:



                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
                                      4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį   2018-03-31

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

1. 110088 342576 0 196740 255624

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 110088 136928 0 179 246837
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0 205648 196561 300 8787

2. 355869 760434 0 102972 1013331

nepiniginiam turtui įsigyti 355869 654385 0 1395 1008859
kitoms išlaidoms kompensuoti 0 106049 0 101577 4472

3. 147805 439 147366

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 147805 0 439 147366
kitoms išlaidoms kompensuoti 0 0 0

4. Iš kitų šaltinių: 2643 0 376 2267
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1981 0 134 1847
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 662 0 242 420

5. Iš viso finansavimo sumų 616405 1103010 0 0 300527 1418588
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

___________________________________________________________________________

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Eil. 
Nr.

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

 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 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų perdavimo ne 

viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

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

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

2.1.
2.2.

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):

3.2.
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