
Eil. Finansavimo sumos

Nr. Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

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 

sumos 

(grąžintos)

Finansavimo 

sumų (gautinų) 

pasikeitimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1 Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

6.583,58 6.342,83 (6.645,14)

2 nepiniginiam turtui įsigyti 5.600,57 820,00 (513,30)

3 kitoms išlaidoms kompensuoti 983,01 5.522,83 (6.131,84)

4 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

84.950,34 30.977,55 (31.392,63)

5 nepiniginiam turtui įsigyti 84.950,34 (415,08)

6 kitoms išlaidoms kompensuoti 30.977,55 (30.977,55)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

191016339, Pirmūnų 13a, Kėdainiai Kėdainių kalbų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)
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Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

jų perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

10

http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=3&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=3&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=3&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=5&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=5&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=6&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=6&stulp=7


7 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):

113.891,27 (35.716,83)

8 nepiniginiam turtui įsigyti 31.432,67 (153,57)

9 kitoms išlaidoms kompensuoti 82.458,60 (35.563,26)

10 Iš kitų šaltinių: 946,07 (701,44)

11 nepiniginiam turtui įsigyti 260,96 (60,21)

12 kitoms išlaidoms kompensuoti 685,11 (641,23)

13 Iš viso finansavimo sumų 206.371,26 37.320,38 (74.456,04)

http://biudzetasvs/dokumentai?eil=7&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=7&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=8&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=8&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=9&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=9&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=11&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=11&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=12&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=12&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=7


20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
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(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)
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Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

13

6.281,27

5.907,27

374,00

84.535,26

84.535,26

http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=3&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=5&stulp=11


78.174,44

31.279,10

43,88

169.235,60

46.895,34

244,63

200,75

http://biudzetasvs/dokumentai?eil=7&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=8&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=12&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=9&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=11&stulp=11

