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FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
Eil. Finansavimo sumos Per ataskaitinį laikotarpį

Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 4,196.33 291,949.10 862.11 -292,701.53 4,306.01

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 4,196.33 11,529.55 862.11 -12,281.98 4,306.01

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 291,949.10 -11,529.55 -280,419.55

2. 180,194.92 359,716.49 357,116.53 -27.00 182,767.88

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 180,107.54 1,586.40 3,508.59 -9,576.89 175,625.64

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 87.38 358,130.09 -3,508.59 -347,539.64 -27.00 7,142.24

3. 247,321.08 637.80 496.90 -5,074.36 243,381.42

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 247,321.08 637.80 496.90 -5,074.36 243,381.42

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 637.80 -637.80

4. Iš kitų šaltinių: 6,363.21 1,176.34 14.98 -4,885.42 2,669.11

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 6,363.21 1,176.34 14.98 -4,885.42 2,669.11

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

5. Iš viso finansavimo sumų 438,075.54 653,479.73 1,373.99 -659,777.84 -27.00 433,124.42

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 
forma)
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Iš valstybės biudžeto (išskyrus 
valstybės biudžeto asignavimų dalį, 
gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų):

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

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):
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