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 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

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

1.

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

171855,00 691315,00 0 63,00 -805,00 -732014,00 -286,00 130128,00

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 8434,11 0,00 805,00 63,00 -805,00 8497,11
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 163420,89 691315,00 -805,00 0,00 -732014,00 -286,00 121630,89

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):

10252,00 7805,00 -12893,00 5164,00

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1440,00 1440,00
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 8812,00 7805,00 -12893,00 3724,00
4. Iš kitų šaltinių: 32882,00 700,00 860,00 -1648,00 32794,00

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2464,95 860,00 3324,95
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 30417,05 700,00 -1648,00 29469,05
5. Iš viso finansavimo sumų 214989,00 699820,00 0 923,00 -805,00 -746555,00 -286,00 168086,00

___________________________________________________________________________
* 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

(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


