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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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių      Inga Kavaliauskienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (Vardas ir pavardė)

123.626,22

13

123.847,76

12

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

PAGAL 

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

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

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

221,54586.717,70

7

121.800,51

121.800,51

690.202,45

389,59
22.652,42

861,553.056,20
217.777,98

6

309,45

309,45

625.380,66

25.224,92
600.155,74

Finansavimo sumosEil. Nr.

 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

272,09

-13.216,50

5

13.216,50

3 4

257.029,04

257.029,04

Perduota kitiems 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

 Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

Neatlygintinai 
gautas turtas

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas*

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų perdavimo ne 

viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

175.071,65 21.752,08

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Per ataskaitinį laikotarpį

217.777,98 272,09 731.572,86 351.675,70

152.260,95 351.675,70
41.370,41

1.180,281.901,061.226,00
1.180,28

3.056,20 1.226,00
861,55

1.471.701,80 846.214,84 1.443,09 854.599,37 476.703,74966.304,54 21.752,08

389,59

1.214.283,17

1.191.630,75 2.236,26
-2.236,26

8 9 10 11

637.070,88

50.353,18

327.332,60 21.752,08

70,86
1.830,20

2015 rugsejo 30 d.M.


