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                                      4 priedas

 Finansavimo 
sumos (gautos), 

i�skyrus 

neatlygintinai 
gautą turtą 

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas* 

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota kitiems 
vie�ojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 
sumų 

suma�ėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo 
sumų 

suma�ėjimas dėl 

jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

suma�ėjimas dėl 

jų perdavimo ne 

vie�ojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grą�intos)

 Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

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

1.

I� valstybės biud�eto (i�skyrus 

valstybės biud�eto asignavimų dalį, 

gautą  i� Europos Sąjungos, u�sienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

352264,86 -348122,71 0 4142,15

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 7000 -6041,87 958,13
1.2. kitoms i�laidoms kompensuoti 345264,86 -342080,84 3184,02

2.

I� savivaldybės biud�eto (i�skyrus  

savivaldybės biud�eto asignavimų  

dalį, gautą  i� Europos Sąjungos, 

u�sienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

1262691,52 371747,93 -357000,11 0 1277439,34

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1262691,52 500 -13437,74 1249753,78
2.2. kitoms i�laidoms kompensuoti 371247,93 -343562,37 27685,56

3.

I� Europos Sąjungos, u�sienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri 

gaunama i� Europos Sąjungos, 

neįskaitant finansvimo sumų i� 

valstybės ar savivaldybės biud�etų ES  

projektams finansuoti):

29640,14 0 -21145,29 8494,85

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti

3.2. kitoms i�laidoms kompensuoti 29640,14 -21145,29 8494,85
4. I� kitų �altinių: 18889,78 0 0 -5961,21 12928,57

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 12179,36 -1444,42 10734,94
4.2. kitoms i�laidoms kompensuoti 6710,42 -4516,79 2193,63
5. I� viso finansavimo sumų 1311221,44 724012,79 0 -732229,32 1303004,91

___________________________________________________________________________
* �ioje 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 �altinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo �emesniojo lygio

finansinių ataskaitų ai�kinamajame ra�te forma)

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

Eil. 
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 

ataskaitinio 
laikotarpio 
prad�ioje

Per ataskaitinį laikotarpį
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