
                                     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):

21222 -10198 11024

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 20932 -9908 11024

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 290 -290 0

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

184035 312300 129501 -457125 168711

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 184035 5000 129501 -164903 153633

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 307300 -292222 15078

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):

13319 11301 -12872 11748

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 3719 -1348 2371

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 9600 11301 -11524 9377

4. Iš kitų šaltinių: 64401 6416 2382 -55536 1052 18715

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 54 4700 -374 4380

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 64347 1716 2382 -55162 1052 14335

5. Iš viso finansavimo sumų 261755 330017 153105 -535731 1052 210198

___________________________________________________________________________

* 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

Eil. 

Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį


