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 2021 m. 1-12 mėn.
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

1

2

7

3

Finansavimo
sumos (gautos),
Finansavimo
išskyrus
sumų
neatlygintinai gautą pergrupavimas*
turtą

4

5

Neatlygintinai
gautas turtas

6

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus

307.776,79

508.873,88

2.878,25

885.383,95

1.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

307.776,79

885.383,95

kitoms išlaidoms kompensuoti

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus

27.907,50

18514,98
490.358,90
3.425,00

2878,25

1.2.

-2.878,25

238.559,21

2.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

27.907,50

-2878,25

238559,21

2.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų

31.836,49

0,00

238.294,18

3.1.

nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikis t.)

31.836,49

3.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

4.

Iš kitų šaltinių:

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

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

3.425,00
0,00

Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams

7

Finansavimo
Finansavimo
Finansavimo sumų
sumų
sumų
sumažėjimas dėl jų Finansavim
sumažėjimas sumažėjimas dėl
perdavimo ne
o sumos
dėl turto
jų panaudojimo viešojo sektoriaus (grąžintos)
pardavimo
subjektams
savo veiklai
8

9

10

11

-267.362,50

-770.096,45

-76.724,00

-76724,00

-267362,50
0,00

-547.100,05
-222.996,40
-3.635,13

0,00

-210,13
-3.425,00
-40.267,82

-441,06

-40.267,82

-441,06

-128.384,73

-490,90

-116.652,46
-11.732,27

-490,90

-942.384,13

-77.655,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Finansavimo
sumų
(gautinų)
pasikeitimas
12

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
13

0,00

590.729,92

0,00

590.729,92
0,00
263.378,33

0,00

263.378,33
0,00
229.421,79

(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš
Europos Sąjungos, neįskaitant
finansvimo sumų iš valstybės ar
savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti):

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaik. t.)
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

5.

Iš viso finansavimo sumų

238.294,18

54.061,76

13.048,79

52.195,80
1.865,96

13.048,79

421.582,54

525.347,67

0,00

122.874,69

0,00

122.874,69
0,00

1.485.112,03

-267.362,50

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

0,00

229.421,79
0,00
0,00

0,00

-2.550,15

58.559,46

-2.550,15

57.927,13
632,33

-2.550,15

1.142.089,50

