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                                      4 priedas
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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 7 8 9 10 11 12 13

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

19736,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,25 0,00 0,00 0,00 19629,36

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 19736,61 -107,25 19629,36

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

35763,42 45030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42474,47 0,00 0,00 0,00 38318,95

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 35763,42 1700,00 -4545,50 32917,92

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 43330,00 -37928,97 5401,03

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):

32583,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177,09 0,00 0,00 0,00 32406,16

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 32583,25 -177,09 32406,16

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

4. Iš kitų šaltinių: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 0,00

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

5. Iš viso finansavimo sumų 88083,28 45030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42758,81 0,00 0,00 0,00 90354,47

* 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



 Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavi

mo sumų 

pergrupa

vimas

Neatlygin

tinai 

gautas 

turtas

Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams

Finansavi

mo sumų 

sumažėji

mas dėl 

turto 

pardavim

o

3 4 5 6 7 8

sąskaitų 4141+4241 likutis pradžiai apyvarta saskaitų 4241101+4241201+4241301  apyvarta saskaitų 4241103+4241203+4241303

sąskaitų 4142+4242 likutis pradžiai apyvarta saskaitos 4242001  apyvarta saskaitos 4242003

sąskaitų 4151+4251 likutis pradžiai apyvarta saskaitų 4251101+4251201+4251301  apyvarta saskaitų 4251103+4251203+4251303

sąskaitų 4152+4252 likutis pradžiai apyvarta saskaitų 4252001  apyvarta saskaitos 4252003

sąskaitų 4111+4121+4131+4211+4221+4231 likutis pradžiai
apyvarta saskaitų

4211101+4211201+4211301+4221101+4221201+4221301+

apyvarta saskaitų

4211103+4211203+4211303+4221103+4221203+4221303+
sąskaitų 4112+4122+4132+4212+4222+4232 likutis pradžiai apyvarta saskaitų 4212001+4222001+4232001  apyvarta saskaitų 4212003+4222003+4232003

sąskaitų 4161+4261 likutis pradžiai apyvarta saskaitų 4261101+4261201+4261301  apyvarta saskaitų 4261103+4261203+4261303

sąskaitų 4162+4262 likutis pradžiai apyvarta saskaitos 4262001  apyvarta saskaitų 4262003

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį



Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo 

veiklai

Finansavi

mo sumų 

sumažėji

mas dėl 

jų 

perdavim

o ne 

viešojo 

sektoriau

Finansavimo sumos (grąžintos)
 Finansavimo sumų (gautinų) 

pasikeitimas

9 10 11 12

 apyvarta saskaitų 4241102+4241202+4241302  apyvarta saskaitų 4241104+4241204+4241304 apyvarta sąskaitų 4141

 apyvarta saskaitos 4242002  apyvarta saskaitų 4242004 apyvarta sąskaitų 4142

 apyvarta saskaitų 4251102+4251202+4251302  apyvarta saskaitų 4251104+4251204+4251304 apyvarta sąskaitų 4151

 apyvarta saskaitų 4252002  apyvarta saskaitų 4252004 apyvarta sąskaitų 4152

apyvarta saskaitų

4211102+4211202+4211302+4221102+4221202+4221302+4

apyvarta saskaitų

4211104+4211204+4211304+4221104+4221204+4221304+
apyvarta sąskaitų 4111+4121+4131

 apyvarta saskaitų 4212002+4222002+4232002  apyvarta saskaitų 4212004+4222004+4232004 apyvarta sąskaitų 4112+4122+4132

 apyvarta saskaitų 4261102+4261202+4261302  apyvarta saskaitų 4261104+4261204+4261304 apyvarta sąskaitų 4161

 apyvarta saskaitos 4262002  apyvarta saskaitos 4262004 apyvarta sąskaitų 4162

Per ataskaitinį laikotarpį


