
                                     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):

310257,45 11080,00 1593,98 16565,26 306366,17

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 308186,67 10080,00 1593,98 16434,94 303425,71

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 2070,78 11080,00 -10080,00 130,32 2940,46

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

24386,67 188485,93 189301,43 0 23571,17

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 24386,67 2045,54 3463,44 22968,77

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 186440,39 185837,99 602,4

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):

316,28 10868,5 306,25 1048,51 10442,52

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 316,28 306,25 622,53

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 10868,5 1048,51 9819,99

4. Iš kitų šaltinių: 70964,37 7269,2 65191,81

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 70964,37 1496,64 7269,2 65191,81

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

5. Iš viso finansavimo sumų 405924,77 210434,43 1900,23 214184,4 405571,67

___________________________________________________________________________

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis
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(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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