
Eil. Finansavimo sumos

Nr. Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 

sumų 

pergrupavimas

Neatlygintin

ai 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 12.949,95 (12.268,28)

2 nepiniginiam turtui įsigyti 5.600,57 148,00 336,00 (540,39)

3 kitoms išlaidoms kompensuoti 983,01 12.801,95 (336,00) (11.727,89)

4 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

84.950,34 103.015,59 (92.481,03)

5 nepiniginiam turtui įsigyti 84.950,34 (830,16)

6 kitoms išlaidoms kompensuoti 103.015,59 (91.650,87)
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Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

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)

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

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=3
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=3
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 1.180,00 (67.566,56)

8 nepiniginiam turtui įsigyti 31.432,67 (307,14)

9 kitoms išlaidoms kompensuoti 82.458,60 1.180,00 (67.259,42)

10 Iš kitų šaltinių: 946,07 1.150,00 10,00 (1.903,27)

11 nepiniginiam turtui įsigyti 260,96 10,00 (120,42)

12 kitoms išlaidoms kompensuoti 685,11 1.150,00 (1.782,85)

13 Iš viso finansavimo sumų 206.371,26 118.295,54 10,00 (174.219,14)

http://biudzetasvs/dokumentai?eil=7&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=7&stulp=2
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=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=9&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=4
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=10&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=11&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=11&stulp=4
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=11&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=12&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=12&stulp=2
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=4
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=13&stulp=7


11.364,72

1.721,07

95.484,90

84.120,18

13

7.265,25

5.544,18
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Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

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)

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

http://biudzetasvs/dokumentai?eil=6&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=3&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=5&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=11


52,26

150.457,66

16.379,18

202,80

150,54

47.504,71

31.125,53

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
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=7&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=8&stulp=11

