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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

4.406.382,15

1.892,69

3,06

52.255,83
180.608,31

4.384.801,97
21.580,18

6.549,90

357.654,13

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti
364.204,03
6.549,90
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių:
47.456,94
100,00
139,87
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti
42.333,39
39,87
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
5.123,55
100,00
100,00
5. Iš viso finansavimo sumų
4.837.927,78
211.189,85
1.892,69
3,06
239.553,91
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

357.654,13

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):

7.058,48
204.031,37

9

232.864,14

2.1.
2.2.

4.424.111,77
2.155,04

8

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

3,06

2.

211.089,85

7

Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas

1.892,69

1.1.
1.2.

4.426.266,81

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

3.997,92
-3.997,92

364.204,03

Direktorius
______________________________________________________________

_______

Ramojus Kraujelis
_____________________

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro pogrupio vadovė
______________________________________________________________

_______

Laura Unikauskienė
_____________________

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

47.417,07
42.293,52
5.123,55
4.811.453,35

