
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis  2013-01-01 - 2013-12-31
190109096  -  Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas

Eil.

Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos 

(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 

turtą

1 2 3 4

1 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos 
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

259.823,39 1.165.357,77

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 259.823,39 89.776,77
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.075.581,00

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  savivaldybės biudžeto asignavimų  
dalį gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų)

3.719.196,09 700.576,83

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 3.719.137,09 139.833,11
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 59,00 560.743,72

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)

781.726,95

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 779.470,61
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.256,34
4 Iš kitų šaltinių 12.409,21 12.605,85
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 12.409,21 12.605,85
5 Iš viso finansavimo sumų 4.773.155,64 1.878.540,45

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų 
likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome 

įvesti reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau



Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis  2013-01-01 - 2013-12-31
190109096  -  Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas

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

5 6 7 8 9

263.899,71 -1.196.205,16

263.899,71 -120.624,16
-1.075.581,00

0,00 168.290,20 -795.575,92

1.780,00 168.290,20 -239.465,33
-1.780,00 -556.110,59

0,00 875.937,84 -82.118,42

41,33 875.937,84 -79.903,41
-41,33 -2.215,01

0,00 25,00 -14.453,21
8.849,32 25,00 -1.489,93

-8.849,32 -12.963,28
0,00 1.308.152,75 -2.088.352,71

Per ataskaitinį laikotarpį



Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis  2013-01-01 - 2013-12-31
190109096  -  Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 

sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos 

grąžintos

Finansavimo sumų 

(gautinų) pasikeitimas
Kiti pokyčiai (jungimai)

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

10 11 12 13
14=3+4+5+6+7+8

+9+10+11+12+13

492.875,71

492.875,71
0,00

3.792.487,20

3.789.575,07
2.912,13

1.575.546,37

1.575.546,37
0,00

10.586,85
7.384,39
3.202,46

5.871.496,13

 


