
Eil. Finansavimo sumos
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 
biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų):

505,317.86 (503,738.12)

2 nepiniginiam turtui įsigyti 1,661.74 (82.00)

3 kitoms išlaidoms kompensuoti 503,656.12 (503,656.12)

4 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  
savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 
gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų):

146,245.56 189,623.58 42.34 (196,010.31) 1,741.00

5 nepiniginiam turtui įsigyti 146,245.56 36,264.34 42.34 (42,308.07) 1,398.00

6 kitoms išlaidoms kompensuoti 153,359.24 (153,702.24) 343.00

7 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):

7,788.73

8 nepiniginiam turtui įsigyti 7,788.73

9 kitoms išlaidoms kompensuoti
10 Iš kitų šaltinių: 6,398.36 3,430.62 (4,054.34)

11 nepiniginiam turtui įsigyti 4,882.58 (182.61)

12 kitoms išlaidoms kompensuoti 1,515.78 3,430.62 (3,871.73)

13 Iš viso finansavimo sumų 160,432.65 698,372.06 42.34 (703,802.77) 1,741.00

Finansavimo 
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sumažėjimas 
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10

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltin , tikslin  paskirt  ir j  pokyčius per ataskaitin  laikotarp  pateikimo žemesniojo lygio finansini  ataskait  aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN , TIKSLIN  PASKIRT  IR J  POKYČIAI PER ATASKAITIN  LAIKOTARP

Per ataskaitin  laikotarp



4,699.97

1,074.67

156,785.28

7,788.73

5,774.64

141,642.17

7,788.73

1,579.74

141,642.17

Finansavimo 

sum  likutis 
ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

13

1,579.74

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltin , tikslin  paskirt  ir j  pokyčius per ataskaitin  laikotarp  pateikimo žemesniojo lygio finansini  ataskait  aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN , TIKSLIN  PASKIRT  IR J  POKYČIAI PER ATASKAITIN  LAIKOTARP


