
Eil. Finansavimo sumos
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš Europos 

Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

281.232,48 349.176,65 136,85 (279.525,94)

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 281.232,48 10.574,89 136,85 (18.411,85)

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 349.176,65 (10.574,89) (261.114,09)

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

233.023,31 122.406,01 (118.704,76)

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 232.751,74 2.391,92 (7.435,38)

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 271,57 122.406,01 (2.391,92) (111.269,38)

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):

35.256,29 18.032,00 5.160,47 (24.761,27)

9.016,28

(9.240,00) 24.447,49

77.487,67

236.724,56

227.708,28
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Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

20-ojo VSAFAS „Finansavimo 

sumos“

4 priedas(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 

forma)

190421719, Rožių g. 20, Panevėžys Panevėžio Rožyno progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

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

http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=4
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=3
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=4
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=3&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=3&stulp=3
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=3&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=5&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=5&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=6&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=6&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=6&stulp=3
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=6&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=7&stulp=1
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=7&stulp=2
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=7&stulp=4
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=7&stulp=7
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=5&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=7&stulp=8
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=7&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=4&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=5&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=1&stulp=11
http://biudzetasvs/dokumentai?eil=2&stulp=11


3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2.993,08 96,22 5.160,47 (5.762,85)

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 32.263,21 18.032,00 (96,22) (18.998,42)

4. Iš kitų šaltinių: 3.876,70 555,00 8,46 (1.415,16)

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1.903,41 801,94 8,46 (869,02)

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1.973,29 555,00 (801,94) (546,14)

5. Iš viso finansavimo sumų 553.388,78 490.169,66 5.305,78 (424.407,13)

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams , laikinai pavaduojantis direktorių Virginijus Gutpetris

Vyr. buhalterė Renata Valčiukienė
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