
                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
                                                                    KLAIPĖDOS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRAS                                       4 priedas

 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 
gautą turt ą 

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas

Neatlygintinai 
gautas turtas

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 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 
sumų (gautinų) 
pasikeitimas

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

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 
valstybės biudžeto asignavimų dalį, 
gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų):

7038,03 16526,22 -19304,09 -873,64 3386,52

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1191,43 640,40 -938,03 893,80
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 5846,60 16526,22 -640,40 -18366,06 -873,64 2492,72

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  
savivaldybės biudžeto asignavimų  
dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų):

62340,23 34853,01 -34585,74 21,12 62628,62

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 61236,17 1714,81 -2803,14 60147,84
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1104,06 34853,01 -1714,81 -31782,60 21,12 2480,78

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautini ų organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri 
gaunama iš Europos Sąjungos, 
neįskaitant finansvimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų 
ES  projektams finansuoti):

82339,02 -1228,40 81110,62

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 82339,02 -1228,40 81110,62
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių: 1436,07 1231,02 -1379,49 1287,60

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 160,75 1231,02 -1271,07 120,70
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1275,32 -108,42 1166,90
5. Iš viso finansavimo sumų 153153,35 51379,23 1231,02 -56497,72 -852,52 148413,36

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir j ų pokyčius per ataskaitinį laikotarp į pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
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