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

Ataskaitinis laikotarpis  2013-01-01 - 2013-12-31
190918272  -  Jurbarko r. Girdžių pagrindinė 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)

6.479,00 688.280,00

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 6.479,00
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 688.280,00

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

536.197,00 366.224,00

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 525.022,00
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 11.175,00 366.224,00

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)

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti
4 Iš kitų šaltinių 1.485,00 13.087,00
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.485,00 13.087,00
5 Iš viso finansavimo sumų 544.161,00 1.067.591,00

* 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
190918272  -  Jurbarko r. Girdžių pagrindinė 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

0,00 125,00 -693.776,00

10.811,00 125,00 -16.307,00
-10.811,00 -677.469,00

0,00 152,00 -401.003,00

121.857,00 152,00 -145.461,00
-121.857,00 -255.542,00

18,00 -18,00

18,00 -18,00

53,00 -12.438,00
53,00 -53,00

-12.385,00
0,00 348,00 -1.107.235,00

Per ataskaitinį laikotarpį



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

Ataskaitinis laikotarpis  2013-01-01 - 2013-12-31
190918272  -  Jurbarko r. Girdžių pagrindinė 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

1.108,00

1.108,00
0,00

501.570,00

501.570,00
0,00

0,00

0,00

2.187,00
0,00

2.187,00
504.865,00

 


