
Eil. Finansavimo sumos

Nr. Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Finansavimo 
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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):

2,943.46 168,541.65 916.35 (168,861.30) 94.38

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2,943.46 9,322.52 916.35 (10,472.87)

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 168,541.65 (9,322.52) (158,388.43) 94.38

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

45,532.40 274,433.41 (274,683.25) (637.80)

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 45,532.40 724.28 5,700.00 (7,311.92)

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 270,814.87 (5,700.00) (264,477.07) (637.80)

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):

23.00 5,603.08 260.42 (3,106.44)

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 582.28 260.42 (842.70)

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 23.00 5,603.08 (582.28) (2,263.74)

4. Iš kitų šaltinių: 6,098.40 509.26 (1,001.10)

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 4,726.81 390.52 (1,001.10)

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1,371.59 509.26 (390.52)

5. Iš viso finansavimo sumų 54,597.26 449,087.40 1,176.77 (447,652.08) (637.80) 94.38

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)

190414482, Sirupio g. 55, Panevėžys Panevėžio lopšelis-darželis "Pasaka"

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

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

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

10 13

3,634.54

2,709.46

925.08

44,644.76

44,644.76

2,780.06

1,490.33

56,665.92

2,780.06

5,606.56

4,116.23
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