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 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turt ą 

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 tarptautini ų 
organizacijų):

4.606.480,24 94.636,51 1.091,64 1,53 119.027,20 4.580.996,38

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 4.606.400,90 1.000,48 1.091,64 1,53 26.202,85 4.580.105,36
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 79,34 93.636,03 92.824,35 891,02

2.

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

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautini ų organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri 
gaunama iš Europos Sąjungos, 
neįskaitant finansvimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų 
ES  projektams finansuoti):

391.310,53 3.274,77 388.035,76

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 391.310,53 3.274,77 388.035,76
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių: 35.748,22 800,00 46,24 36.501,98

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 29.016,28 39,24 28.977,04
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 6.731,94 800,00 7,00 7.524,94
5. Iš viso finansavimo sumų 5.033.538,99 95.436,51 1.091,64 1,53 122.348,21 5.005.534,12

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

_______
(parašas)

_______
(parašas)

_____________________________________________________________________

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Eil. 
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarp į

PAGAL  2018  M.  KOVO  31  D.  DUOMENIS

______________________________________________________________ _____________________
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir j ų pokyčius per ataskaitinį laikotarp į pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

______________________________________________________________ _____________________
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (vardas ir pavardė)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

Saulius VadišisDirektorius

Marijona JurkevičienėVyriausioji finansininkė


