20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

© Rimantas Mačiulis, mob. 8-678-55357, 8-611-85723, e.paštas satnamiR@gmail.com, skype satnamiR7708
#####
190757417

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija
_____________________________________________________________________
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir ct

201603

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

1

1.

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

2

3

Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės biudžeto asignavimų dalį,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
savivaldybės biudžeto asignavimų
dalį, gautą iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti

Finansavimo
sumos (gautos),
išskyrus
neatlygintinai
gautą turtą

Finansavimo
sumų
pergrupavimas*

Neatlygintinai
gautas turtas

4

5

6

Finansavimo
Finansavimo
sumų
Finansavimo
Perduota kitiems
sumų
Finansavimo
sumų
sumažėjimas dėl
sumažėjimas dėl
sumos
viešojo sektoriaus
jų perdavimo ne
sumažėjimas dėl
subjektams
jų panaudojimo
(grąžintos)
turto pardavimo
viešojo sektoriaus
savo veiklai
subjektams
7

8

9

10

11

Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas

12

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

13

4.808.299,32

82.259,87

4,38

109.989,10

4.780.565,71

4.807.863,09
436,23

443,74
81.816,13

4,38

28.331,70
81.657,40

4.779.970,75
594,96

3.707,85

416.098,10

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti
419.805,95
3.707,85
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių:
40.800,37
1,08
2.373,45
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti
27.570,40
1,08
1.205,57
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
13.229,97
1.167,88
5. Iš viso finansavimo sumų
5.268.905,64
82.259,87
5,46
116.070,40
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

416.098,10

1.1.
1.2.

2.

2.1.
2.2.

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):

419.805,95

Direktorius
______________________________________________________________

_______

Saulius Vadišis
_____________________

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
______________________________________________________________

_______

Marijona Jurkevičienė
_____________________

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

38.425,84
26.363,75
12.062,09
5.235.089,65

