
                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

                                      4 priedas
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1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

1063,82 113745,74 0 2,02 -114058,19 753,39

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1063,82 4681,75 2,02 -4994,20 753,39

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 113745,74 -4681,75 -109063,99 0,00

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

100978,36 199323,62 0 0 -200125,63 100176,35

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 100978,36 6201,60 -7028,06 100151,90

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 199323,62 -6201,60 -193097,57 24,45

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 28103,87 0,00 0 -15959,75 -147,87 12509,12

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 365 4349,58 -4427,88 286,70

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 147,87 28103,87 -4349,58 -11531,87 -147,87 12222,42

4. Iš kitų šaltinių: 2292,88 100 0 529,52 -900,41 2021,99

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 959,06 100 32 529,52 -797,91 822,67

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1333,82 -32 -102,50 1199,32

5. Iš viso finansavimo sumų 104847,93 341273,23 0,00 531,54 -331043,98 -147,87 115460,85

___________________________________________________________________________

* 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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