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1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

214295,25 1061677,08 0,00 5381,59 -1069563,48 211790,44

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 214014,37 94847,12 5381,59 -102692,47 211550,61

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 280,88 1061677,08 -94847,12 -966871,01 239,83

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

1981798,27 297310,00 0,00 -4325,79 -327270,48 1947512,00

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1981309,82 16273,48 -4325,79 -46414,51 1946843,00

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 488,45 297310,00 -16273,48 -280855,97 669,00

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri 

gaunama iš Europos Sąjungos, 

neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  

projektams finansuoti):

78006,34 36452,90 -16990,58 97468,66

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 77899,19 36452,90 -16883,43 97468,66

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 107,15 -107,15 0,00

4. Iš kitų šaltinių: 3879,01 36410,46 0,00 806,69 -8740,23 32355,93

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 3879,01 -2703,99 806,69 -1329,23 652,48

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 36410,46 2703,99 -7411,00 31703,45

5. Iš viso finansavimo sumų 2277978,87 1395397,54 0,00 42641,18 -4325,79 0,00 -1422564,77 0,00 0,00 0,00 2289127,03

___________________________________________________________________________

Per ataskaitinį laikotarpį

Kalvarijos gimnazijos 2017 m. finansinių

ataskaitų aiškinamojo rašto

5 priedas

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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