
Eil. Finansavimo sumos

Nr. Neatlygintinai 

gautas turtas

Perduota 

kitiems 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

panaudojimo savo 

veiklai

Finansavim

o sumos 

(grąžintos)

Finansavi

mo sumų 

(gautinų) 

pasikeitim

as

1 2 6 7 9 11 12

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš 

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų):

(184.558,49)

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti (1.577,24)

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti (182.981,25)

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

274,42 (62.637,81)

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 274,42 (4.296,17)

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti (58.341,64)

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):

962,05 (35.614,03)

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 962,05 (18.428,19)

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti (17.185,84)

4. Iš kitų šaltinių: 603,27 (2.825,03)

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)

190423499, Vasario 16-osios g. 40, Panevėžys Panevėžio "Vyturio" progimnazija

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

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

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 

sumų 

pergrupavimas

Finansavim

o sumų 

sumažėjima

s dėl turto 

pardavimo

Finansavim

o sumų 

sumažėjima

s dėl jų 

perdavimo 

ne viešojo 

sektoriaus 

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

13

106.246,46 189.232,55 110.920,52

3 4 5 8 10

103.499,63

1.440,00 189.232,55 (270,41) 7.420,89

104.806,46 270,41

582.154,19

586.134,64 41,29 (18,36) 582.135,83

586.290,57 58.227,01

18,37

1.121.017,09 14.097,00 1.100.462,11

155,93 58.185,72 18,36

1.010.958,09

112.917,77 14.097,00 (20.324,91) 89.504,02

1.008.099,32 20.324,91

19.384,6821.606,44
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4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 603,27 (2.825,03)

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

5. Iš viso finansavimo sumų 1.839,74 (285.635,36)

21.606,44 19.384,68

1.835.160,56 261.556,56 1.812.921,50

Vyr.buhalterė Daiva Balsienė

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Direktorė Vitalija Dziuričienė

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)
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