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Eil.

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Nr.

1

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos

2

3

Finansavimo
Finansavimo Neatlygintinai
sumos (gautos),
sumų
gautas turtas
išskyrus
pergrupavimas
neatlygintinai
gautą turtą

4

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės
29,551,975.03 1,021,246.63
biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti
29,549,248.55
6,378.55
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
2,726.48 1,014,868.08
2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
44,531,880.07 1,885,859.70
savivaldybės biudžeto asignavimų dalį,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų):
2.1. nepiniginiam turtui įsigyti
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
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):
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

44,509,040.41 283,334.32
22,839.66 1,602,525.38
10,074,047.08
51,277.76

10,059,000.69
15,046.39
3,579,556.42
3,579,556.42

23,444.14
27,833.62

87,737,458.60 2,958,384.09

5

6

Perduota
kitiems viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl turto
pardavimo

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
panaudojimo savo
veiklai

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl jų
perdavimo ne
viešojo
sektoriaus

Finansavimo
sumos
(grąžintos)

Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

7

8

9

10

11

12

13

78.31

(59,874.24)

(901,099.60)

(479.35)

29,611,861.98

78.31

(76.77)
(59,797.47)
(19,103.59)

(138,207.64)
(762,891.96)
(1,756,336.06)

(479.35)
(8,284.08)

29,417,421.00
194,440.98
44,631,010.40

(17,260.20)
(1,843.39)
(3,310.74)

(240,765.70)
(1,515,570.36)
(65,467.29)

16.92
16.92

(1.74)
(3,309.00)
(16.92)
(16.92)

(40,841.37)
(24,625.92)
(17,392.24)
(17,392.24)

96.97

(82,305.49)

(2,740,295.19)

1.74

1.74

(8,284.08)

(3,005.64)

(3,005.64)

44,534,348.83
96,661.57
10,056,548.55

10,041,603.46
14,945.09
3,562,164.18
3,562,164.18
(8,763.43)

(3,005.64)

87,861,585.11

