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Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija
_____________________________________________________________________
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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

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
7

8

9

10

11

Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas

12

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

13

4.509.783,46

332.117,69

16,11

392.174,08

4.449.710,96

4.508.006,98
1.776,48

5.014,00
327.103,69

16,11

69.922,53
322.251,55

4.443.082,34
6.628,62

10.732,35

367.478,98

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti
378.211,33
10.732,35
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių:
38.679,75
8.313,00
9.019,04
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti
33.123,50
642,39
698,64
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
5.556,25
8.313,00
-642,39
8.320,40
5. Iš viso finansavimo sumų
4.926.674,54
340.430,69
16,11
411.925,47
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

367.478,98

1.1.
1.2.

2.

2.1.
2.2.

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):

378.211,33

L.e. direktoriaus pareigas
______________________________________________________________

_______

Jadvyga Purvaneckienė
_____________________

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBF centro buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė
______________________________________________________________

_______

Sandra Drungilienė
_____________________

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

37.973,71
33.067,25
4.906,46
4.855.163,65

