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

Ataskaitinis laikotarpis  2021-01-01 - 2021-12-31
191742845  -  Trakų r. Paluknio "Medeinos" gimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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)

26.474,25 489.211,12

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 26.474,25
1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 489.211,12

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

47.295,85 170.355,00

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 47.295,85
2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 170.355,00

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)

51.277,74 25.722,20

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 39.998,36
3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 11.279,38 25.722,20
4 Iš kitų šaltinių 3.988,87 1.833,35
4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 2.225,90
4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.762,97 1.833,35
5 Iš viso finansavimo sumų 129.036,71 687.121,67

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su 
finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo 
pajamomis.

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  2021-01-01 - 2021-12-31
191742845  -  Trakų r. Paluknio "Medeinos" gimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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 1.652,10 -482.448,84

8.900,00 1.652,10 -2.137,72
-8.900,00 -480.311,12

0,00 -165.265,80

13.191,35 -8.102,15
-13.191,35 -157.163,65

0,00 99,33 -17.071,97

3.411,85 99,33 -8.003,23
-3.411,85 -9.068,74

0,00 5.045,45 -2.208,92
582,97 5.045,45 -72,90

-582,97 -2.136,02
0,00 6.796,88 -666.995,53

Per ataskaitinį laikotarpį



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

Ataskaitinis laikotarpis  2021-01-01 - 2021-12-31
191742845  -  Trakų r. Paluknio "Medeinos" gimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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

34.888,63

34.888,63
0,00

52.385,05

52.385,05
0,00

-24.520,99 35.506,31

35.506,31
-24.520,99 0,00

8.658,75
7.781,42

877,33
-24.520,99 131.438,74

 


