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1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus

valstybės biudžeto asignavimų dalį,

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio

valstybių ir tarptautinių

organizacijų):

62372,44 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 -6797,20 0,00 0,00 0,00 55575,53

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 62372,44 0,29 -6797,20 55575,53

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus

savivaldybės biudžeto asignavimų

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos,

užsienio valstybių ir tarptautinių

organizacijų):

98693,28 187482,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -189445,78 0,00 0,00 0,00 96730,18

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 98146,62 6736,70 -8153,14 96730,18

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 546,66 180745,98 -181292,64 0,00

3.

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):

270304,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38447,30 0,00 0,00 0,00 231857,16

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 270304,46 -38447,30 231857,16

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

4. Iš kitų šaltinių: 100180,74 0,00 0,00 191245,64 0,00 0,00 -335,16 0,00 0,00 0,00 291091,22

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 100180,74 191245,64 -335,16 291091,22

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

5. Iš viso finansavimo sumų 531550,92 187482,68 0,00 191245,93 0,00 0,00 -235025,44 0,00 0,00 0,00 675254,09

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

(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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