
                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
                                      4 priedas

ALYTAUS MIESTO TEATRAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį

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

1. 3469482.00 19000.00 0.00 -128595.00 3359887.00

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 3469482.00 7553.00 -127148.00 3349887.00
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 19000.00 -7553.00 -1447.00 10000.00

2. 1097822.00 218118.00 -230654.00 1085286.00

nepiniginiam turtui įsigyti 1097822.00 -12536.00 1085286.00
kitoms išlaidoms kompensuoti 218118.00 -218118.00 0.00

3. 108440.00 9017.00 -10349.00 107108.00

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 108440.00 -1332.00 107108.00
kitoms išlaidoms kompensuoti 9017.00 -9017.00 0.00

4. Iš kitų šaltinių: 24490.00 2850.00 0.00 -2070.00 25270.00
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 24487.00 1223.00 -2061.00 23649.00
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 3.00 2850.00 -1223.00 -9.00 1621.00
5. Iš viso finansavimo sumų 4700234.00 0.00 0.00 0.00 -371668.00 4577551.00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis
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organizacijų):
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20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

ALYTAUS MIESTO TEATRAS

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Finansavimo šaltinis

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Iš viso Iš viso
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Eil. 
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(gautos)
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sumos 

(gautinos)
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(gautos)

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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