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Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

1

1.

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

2

3

Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės biudžeto asignavimų dalį,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
savivaldybės biudžeto asignavimų
dalį, gautą iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti

Finansavimo
sumos (gautos),
išskyrus
neatlygintinai
gautą turtą

Finansavimo
sumų
pergrupavimas*

Neatlygintinai
gautas turtas

4

5

6

10

11

12

13

11,01

56.321,72
191.083,04

4.651.742,30
7.183,34

7.026,39

397.948,18

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti
404.974,57
7.026,39
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių:
37.841,25
5.360,00
230,00
854,94
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti
29.439,84
459,34
230,00
175,71
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
8.401,41
4.900,66
679,23
5. Iš viso finansavimo sumų
5.148.501,59
206.015,64
230,00
11,01
255.286,09
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

397.948,18

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):

3.515,13
197.140,51

9

4.658.925,64

2.1.
2.2.

4.703.877,90
1.807,87

8

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

247.404,76

2.

200.655,64

7

Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas

11,01

1.1.
1.2.

4.705.685,77

Finansavimo
Finansavimo
sumų
Finansavimo
Perduota kitiems
sumų
Finansavimo
sumų
sumažėjimas dėl
sumažėjimas dėl
sumos
viešojo sektoriaus
jų perdavimo ne
sumažėjimas dėl
subjektams
jų panaudojimo
(grąžintos)
turto pardavimo
viešojo sektoriaus
savo veiklai
subjektams

682,00
-682,00

404.974,57

Direktorius
______________________________________________________________

_______

Saulius Vadišis
_____________________

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
______________________________________________________________

_______

Marijona Jurkevičienė
_____________________

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

42.576,31
29.953,47
12.622,84
5.099.450,13

