
Eil. Finansavimo sumos

Nr. Finansavimo 
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ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Finansavimo 
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sumų 
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Finansavimo 
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(grąžintos)

Finansavimo 

sumų 

(gautinų) 

pasikeitimas

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):

281.232,48 372.408,55 136,85 (385.376,10)

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 281.232,48 12.940,10 136,85 (25.911,17)

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 372.408,55 (12.940,10) (359.464,93)

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

233.023,31 166.820,64 (173.479,89)

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 232.751,74 12,00 4.397,46 (11.260,48)

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 271,57 166.808,64 (4.397,46) (162.219,41)

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 (9.240,00) (27.759,40)

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2.993,08 830,27 5.160,47 (6.749,98)

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 32.263,21 18.032,00 (830,27) (9.240,00) (21.009,42)

4. Iš kitų šaltinių: 3.876,70 1.060,00 3.396,00 (5.999,93)

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1.903,41 1.961,12 3.396,00 (5.520,11)

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

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

10 13

268.401,78

268.398,26

3,52

226.364,06

225.900,72

463,34

21.449,36

2.233,84

19.215,52

2.332,77

1.740,42
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4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1.973,29 1.060,00 (1.961,12) (479,82)

5. Iš viso finansavimo sumų 553.388,78 559.921,02 (1.599,83) 8.693,32 (9.240,00) (592.615,32)

L.e. direktoriaus pareigas Alma Ramoškaitė

Vyr. buhalterė Renata Valčiukienė
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