
                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
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1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

1063,82 149272,69 0 2,02 -149838,75 499,78

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1063,82 5247,10 2,02 -5813,16 499,78

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 149272,69 -5247,10 -144025,59 0,00

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

100978,36 263273,22 0 225,03 -266603,1 97873,51

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 100978,36 9313,31 225,03 -12648,04 97868,66

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 263273,22 -9313,31 -253955,06 4,85

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):

512,87 35092,87 0,00 0 -17916,14 -147,87 17541,73

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 365 5488,3 -5605,75 247,55

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 147,87 35092,87 -5488,30 -12310,39 -147,87 17294,18

4. Iš kitų šaltinių: 2292,88 100 0 533,75 -1365,24 1561,39

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 959,06 352,41 533,75 -1091,63 753,59

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1333,82 100 -352,41 -273,61 807,80

5. Iš viso finansavimo sumų 104847,93 447738,78 0,00 760,8 -435723,23 -147,87 117476,41

___________________________________________________________________________

* 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
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