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1.

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

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

2.

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

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

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:

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
5. Iš viso finansavimo sumų

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.
         Įstaigos kodas 2923

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (Vardas ir pavardė)

1.043.515,95

12

933,04 932.592,92

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

71.337,11

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

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191176774, Technikumo g.2, Naujasodis, Alantos sen., LT-33315 Molėtų r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

634.626,78 70.404,07 110.923,03

630.285,18

617.962,57

Eil. Nr.

 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

57.183,17

3 4

1.011.897,05

97.715,87

Finansavimo sumos

954.713,88 12.322,61

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas*

5 76

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Per ataskaitinį laikotarpį

10 11

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų panaudojimo 

savo veiklai

13

7.014.003,85

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

 Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

Neatlygintinai 
gautas turtas

8 9

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų perdavimo ne 

viešojo sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos (grąžintos)

670.003,39

529.716,64 14.068,11 227.920,53

6.686.083,32
433.432,91 19.000,00 227.920,53 327.920,53
184.775,90

14.068,11
1.955,94

1.955,94
1.290.168,14 19.000,0014.068,11

6.907.643,60

6.773.143,35
134.500,25 -97.715,87

1.955,94
529.716,64

7.919.540,65 1.161.957,76

35.376,61

618.208,81 19.000,00

1.955,94
299.257,64 8.057.519,80

2014 kovo 31 d.M.


