
                                     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):

316298,63 5645,00 0 0 730,44 321213,19

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 315545,60 5645,00 730,44 320460,16

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 753,03 5645,00 -5645,00 753,03

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

22757,62 112315,17 273,67 0 112491,19 22855,27

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 22757,62 1189,45 273,67 1445,03 22775,71

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 111125,72 111046,16 79,56

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri 

gaunama iš Europos Sąjungos, 

neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  

projektams finansuoti):

4957,15 0,00 0 254,61 4702,54

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 4957,15 254,61 4702,54

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0 0,00

4. Iš kitų šaltinių: 53931,94 50,00 1444,90 52537,04

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 53931,94 50,00 1444,90 52537,04

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

5. Iš viso finansavimo sumų 397945,34 118010,17 273,67 0 114921,14 401308,04

___________________________________________________________________________

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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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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