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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. 38,046.21 264,529.76 1,096.16 (266,430.51) 37,241.62

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 38,046.21 24,008.85 1,096.16 (25,909.60) 37,241.62

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 264,529.76 (24,008.85) (240,520.91)

2. 42,002.78 330,594.46 (334,158.04) 38,439.20

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 41,915.40 2,126.82 2,411.44 (8,036.30) 38,417.36

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 87.38 328,467.64 (2,411.44) (326,121.74) 21.84

3. 215,059.34 620.14 378.66 (7,429.12) 208,629.02

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 215,059.34 620.14 378.66 (7,429.12) 208,629.02

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 620.14 (620.14)

4. Iš kitų šaltinių: 4,767.29 617.14 190.98 (542.41) 5,033.00

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 3,690.47 190.98 (500.13) 3,381.32

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1,076.82 617.14 (42.28) 1,651.68

5. Iš viso finansavimo sumų 299,875.62 596,361.50 1,665.80 (608,560.08) 289,342.84

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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