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forma)
193037766, Darželio g. 6, Dotnuva, Kėdainių raj. Dotnuvos slaugos namai
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FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
Eil.

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Nr.

1

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos

2

3

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės
170.609,23
biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti
170.604,65
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4,58
2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
111.812,82
savivaldybės biudžeto asignavimų dalį,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų):
2.1. nepiniginiam turtui įsigyti
111.686,78
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
126,04
3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
919.084,07
tarptautinių organizacijų (finansavimo
sumų dalis, kuri gaunama iš Europos
Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES
projektams finansuoti):
3.1. nepiniginiam turtui įsigyti
919.084,07
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių:
6.164,55
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti
1.388,57
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4.775,98
5. Iš viso finansavimo sumų
1.207.670,67

Finansavimo
Finansavimo Neatlygintinai Perduota
sumos (gautos),
sumų
gautas turtas
kitiems
išskyrus
pergrupavimas
viešojo
neatlygintinai
sektoriau
gautą turtą
s
subjekta
ms

4

5

6

7

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl turto
pardavimo

8

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl jų
panaudojimo
savo veiklai

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl jų
perdavimo ne
viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumos
(grąžintos)

Finansavim
o sumų
(gautinų)
pasikeitima
s

9

10

11

12

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

13

10.801,67

(12.680,80)

168.730,10

832,50
9.969,17
28.147,38

(2.881,49)
(9.799,31)
(28.576,09)

168.555,66
174,44
111.384,11

3.311,64
24.835,74

(3.956,28)
(24.619,81)
(6.837,81)

111.042,14
341,97
912.246,26

(6.837,81)

912.246,26

(105,52)
(98,99)
(6,53)
(48.200,22)

6.769,34
1.689,58
5.079,76
1.199.129,81

710,31
400,00
310,31
39.659,36

