
                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

                                      4 priedas

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  2014 m.

 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 
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subjektams

Finansavimo 

sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 

sumų (gautinų) 

pasikeitimas

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

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

11814,01 348400,00 349622,24 10591,77

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 11814,01 27135,00 -910,77 28123,84 9914,40

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 321265,00 910,77 321498,40 677,37

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

3486,33 31086,00 34219,35 352,98

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2179,73 232,46 1362,00 3421,21 352,98

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1306,60 30853,54 -1362,00 30798,14 0,00

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):

66955,66 276,15 17998,83 49232,98

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 66955,66 17722,68 49232,98

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 276,15 276,15 0,00

4. Iš kitų šaltinių: 0,00 156,92 67,92 89,00

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 0,00 156,92 67,92 89,00

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 0,00

5. Iš viso finansavimo sumų 82256,00 379919,07 401908,34 60266,73

___________________________________________________________________________

* 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 
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laikotarpio 

pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį


