
 

 

 

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų  

aiškinamasis raštas“ 

7 priedas 

 

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma) 

 

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ  

 

Eil. 

Nr. 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 
Iš viso gauta paramos 

per ataskaitinį 

laikotarpį ***  

Paramos teikėjo, suteikusio paramą, 

pavadinimas 
Kodas Pinigais 

Turtu, 

išskyrus 

pinigus 

Paslaugomis 
Turto 

panauda** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys       

1.1. ......       

1.2. ......       

2.  Užsienio valstybių juridiniai asmenys       

2.1. ......       

2.2. ......       

3. Fiziniai asmenys*  X  879,00                879,00 

4.  Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų 

mokesčio dalį 
X 976,50 X X X 976,50 

5. Anonimiškai X      

6. Gauta iš paramos lėšų įgyto turto       

6.1. ......       

6.2. ......       

7. Iš viso X 976,50 879,00   1855,50 

 
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami. 

** Jei panauda gautas: 

 nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje; 

 kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo 

nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma; 

 ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina. 

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo  viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma. 



 

 

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų  

aiškinamasis raštas“ 

8 priedas 

 

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma) 

 

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  

 

Eil. 

Nr. 
Paramos rūšis 

Gautos paramos 

likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Per ataskaitinį laikotarpį 
Paramos likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje Gauta* 

Pergrupuota į 

kitą paramos 

rūšį 

Sunaudota 

subjekto 

veikloje 

Perduota 

kitiems viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Perduota ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Pinigais 2290,41 976,50  -327,26   2939,65 

2.  Turtu, išskyrus pinigus  879,00  -879,00    

3. Paslaugomis        

4. Turto panauda        

5. Iš viso 2290,41 1855,50  -1206,26   2939,65 

 
* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 

stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma. 

 

 


