
(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. Finansavimo sumos Per ataskaitinį laikotarpį

Nr.

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

1 693,488.00 688,474.00 415.00 (714,645.00)

2 nepiniginiam turtui įsigyti 690,770.00 3,598.00 415.00 (28,824.00)

3 kitoms išlaidoms kompensuoti 2,718.00 684,876.00 (685,821.00)

4 2,036,179.00 252,322.00 (275,202.00)

5 nepiniginiam turtui įsigyti 2,035,336.00 (24,432.00)

6 kitoms išlaidoms kompensuoti 843.00 252,322.00 (250,770.00)

7 1,649,774.00 2,069.00 (22,907.00)

8 nepiniginiam turtui įsigyti 1,521,886.00 2,069.00 (11,831.00)

9 kitoms išlaidoms kompensuoti 127,888.00 (11,076.00)

10 Iš kitų šaltinių: 12,944.00 927.00 65.00 (2,473.00)

11 nepiniginiam turtui įsigyti 1,169.00 65.00 (313.00)

12 kitoms išlaidoms kompensuoti 11,775.00 927.00 (2,160.00)

13 Iš viso finansavimo sumų 4,392,385.00 941,723.00 2,549.00 (1,015,227.00)
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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):



(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
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