
Eil. Finansavimo sumos

Nr. Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

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

Finansavimo 

sumos 

(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):

12.015,50 (221,10)

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 12.015,50 (221,10)

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

24.021,43 144.850,00 352,16 (149.033,70)

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 23.752,05 2.112,66 352,16 (6.161,68)

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 269,38 144.850,00 (2.112,66) (142.872,02)

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: 6.774,50 273,00 552,71 (1.170,98)

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 5.044,77 273,00 552,71 (936,98)

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1.729,73 (234,00)

5. Iš viso finansavimo sumų 42.811,43 145.123,00 904,87 (150.425,78)
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(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190862717, Smėlynės g. 171, Panevėžys Panevėžio gamtos mokykla

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

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

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

10 13

11.794,40

11.794,40

20.189,89

20.055,19

134,70

38.413,52

6.429,23

4.933,50

1.495,73
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