
(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  2022 m. I pusm.

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos

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

1. 590.729,92 311.550,87 0,00 124.840,54 -127.752,61 -335.685,29 0,00 -29,52 1.465,07 565.118,98

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 590.729,92 124.840,54 -150.451,48 565.118,98
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 311.550,87 -127752,61 -185.233,81 -29,52 1.465,07 0,00
2. 263.378,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.564,98 0,00 0,00 0,00 261.813,35

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 263.378,33 -1.564,98 261.813,35
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00
3. 229.421,79 0,00 0,00 2.426,63 0,00 -14.004,47 0,00 0,00 0,00 217.843,95

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 229.421,79 2.426,63 -14.004,47 217.843,95
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

4. Iš kitų šaltinių: 58.559,46 0,00 0,00 44.240,81 0,00 -47.456,62 0,00 0,00 0,00 55.343,65

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 57.927,13 44.240,81 -47.456,62 54.711,32

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 632,33 632,33

5. Iš viso finansavimo sumų 1.142.089,50 311.550,87 0,00 171.507,98 -127.752,61 0,00 -398.711,36 0,00 -29,52 1.465,07 1.100.119,93

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
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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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