
© Rimantas Mačiulis, mob. 8-678-55357, 8-611-85723, e.paštas satnamiR@gmail.com, skype satnamiR7708 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
##### 190757417 4 priedas

201906 Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir ct

 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 
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 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):

4.509.783,46 208.473,18 7,95 225.618,20 4.492.630,49

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 4.508.006,98 3.743,94 7,95 46.624,18 4.465.118,79
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1.776,48 204.729,24 178.994,02 27.511,70

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):

378.211,33 6.549,90 371.661,43

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 378.211,33 6.549,90 371.661,43
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių: 38.679,75 2.910,00 959,78 40.629,97

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 33.123,50 679,89 32.443,61
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 5.556,25 2.910,00 279,89 8.186,36
5. Iš viso finansavimo sumų 4.926.674,54 211.383,18 7,95 233.127,88 4.904.921,89

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

_____________________________________________________________________

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  2019  M.  BIRŽELIO  30  D.  DUOMENIS

(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)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija


