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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 2932
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20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

PAGAL 

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

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190976966 Rungos g.18, Elektrėnai 
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

1.223.322,20

7

36.203,00
35.429,66

Finansavimo sumosEil. Nr.

 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

205.980,64

6

285,16

285,16

1.280.744,72

3 4

128.345,21

128.329,14

5

57.438,59
1.223.306,13

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)

39.500,30

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Per ataskaitinį laikotarpį

205.980,64 605.118,35

403.208,35
201.910,00

50.870,52

33.876,632.326,37

285,16

10.130,33
23.746,30
749.050,371.392.016,89

16,07

36.203,00

489.508,53

454.078,87

654.056,74 1.486.725,36

8 9 10 11

10.329,33
-10.329,33

75.997,50

1.299.319,70

90.370,82

2.127,37
199,00

2018 rugsejo 30 d.M.


