3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191428780, Vilnius, Didžioji g. 17/1
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2010 m. liepos 28 d. Nr._____
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.
A.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
III.
III.1.
III.2.
B.
I.
II
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
C.
D.
I.
II.
III.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.

Straipsniai

Pastabos Nr.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI
Generalinio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

2.437.528
2.354.941
2.280.093
74.848

82.587
82.587

4

2.394.617
1.698.533
284.584
225.173
690
15.606
1.576
1.485
28.888
93.947
500

37.527
6.108
42.911

42.911
42.911

l.e.

Vytas Lukšys
(parašas)

(vardas ir
pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191428780, Vilnius, Didžioji g. 17/1
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2010 m. liepos 28 d. Nr. _____
(data)

Straipsniai

Eil. Nr.

A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
IV.
V.

D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
I.1
I.2
I.3

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais
Paskutinė
Paskutinė
praėjusio
Pastabos ataskaitinio
ataskaitinio
Nr.
laikotarpio
laikotarpio
diena
diena
42.264.883

286.937

16.917
183.175
86.845
41.977.455

40.797.244
384.530
25.042
32.893
549.746
188.000
1

491
1.569.209
339.415
33.085
21.582
284.748

2

3

244.716
978.455

19.951
954.548
3.956
6.623

IŠ VISO TURTO:

43.834.092

FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

42.764.448
34.279.920
8.385.884
98.644
326.714

Eil. Nr.

II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.5.1
II.5.2
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
II. 11
F.
I.
II.
II.1
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena

326.714

1.885
1.885

19.532
111.173
193.375
749
742.930

742.930
42.911
700.019

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

43.834.092

Generalinio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
l.e. generalinio direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena

Vytas Lukšys
(parašas)

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO
CENTRAS
Valstybės biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius tel. (8 5) 231 4139, faks. (8 5) 279 1033, el. p. centras@genocid.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191428780

Lietuvos Respublikos
finansų ministerijai

2010-07-28 Nr.12R-31

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
PAGAL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
I.Bendroji dalis
1. Identifikuojantys duomenys:
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – centras) yra valstybės
įstaiga, tirianti visas genocido bei kitų nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų apraiškas ir
Lietuvos gyventojų persekiojimą okupacijų metais, taip pat ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo
okupacijoms procesus, inicijuojanti genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį įvertinimą,
įamžinanti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą. Centras koordinuoja šių nuostatų apibrėžtos
srities tyrimo darbus, kuriuos atlieka kitos institucijos. Centro uždavinai, funkcijos, teisės ir
struktūra nustatyti 1997 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo įstatyme Nr.VIII-238
„Lietuvos Respublikos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymas“.
Centro kodas – 191428780, buveinės adresas – Vilnius, Didžioji g. 17/1.
Centro lėšų šaltiniai yra:
 valstybės biudžeto asignavimai (programa „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimas bei įamžinimas“);
 pajamos, gautos iš leidybos ir už teikiamas Genocido aukų muziejaus paslaugas; iš jų
vykdoma „Specialioji Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo bei įamžinimo
programa“;
 fizinių ir juridinių asmenų parama;
 kitos teisėtai įgytos lėšos.
2. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus:
Centras turi pavaldžią biudžetinę įstaigą – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondą. Jis vykdo finansuojamą iš valstybės biudžeto
programą „Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas ir atminimo įamžinimas“.
Fondas įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr.418, kodas
– 288720170. 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priedas pridedamas.
3. Informacija apie filialus ir kitus struktūrinius padalinius:
Centras, kitų filialų ir struktūrinių padalinių, kurių veikla skirtųsi nuo pagrindinės centro
veiklos, neturi.
4. Informacija apie apie svarbias sąlygas:
Centras informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurios gali paveikti tolesnią veiklą,
šiuo metu neturi.
II.Pastabos.
Finansinės būklės ataskaita:
1. Eilutėje A. IV. „Kitas ilgalaikis turtas“ parodyta ateinančių laikotarpių sąnaudų suma,
kurią centras sumokėjo už paslaugas, kurios bus suteiktos po 12 mėnesių nuo ataskaitinio
laikotarpio dienos (laikotarpio 2011.07.01 – 2011.12.31 d. prenumeratos paslaugos).

2
2. Eilutėje C. II. „Išankstiniai apmokėjimai“ parodyta suma, kurią sudaro:
160203 Lt – išankstiniai apmokėjimai (tiekėjams – 147265 Lt, darbuotojams – 12938 Lt);
84513 Lt – ateinančių laikotarpių sąnaudos (už kitų subjektų teikiamas paslaugas – 5101 Lt,
darbuotojų atostoginių sąnaudos – 79412 Lt).
3. Eilutėje C. III.4. „Sukauptos gautinos sumos“ parodyta suma, kurią sudaro:
618552 Lt – sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas
(įmokėtos ir neatgautos teikiamų paslaugų sumos);
318566 Lt – sukauptos finansavimo pajamos;
16851 Lt – sukauptos pajamos už perduotą pagamintą produkciją (už paimtus platinti
konsignacijos pagrindais, bet neparduotus centro leidinius);
579 Lt – kitos sukauptos gautinos sumos centro sąnaudoms kompensuoti.
Veiklos rezultatų ataskaita:
4. Eilutėje B. I. „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“sumą sudaro:
etatinių darbuotojų darbo užmokestis – 1216501 Lt, jų socialinio draudimo sąnaudos –
376598 Lt, ligos pašalpų sąnaudos – 4251 Lt; Vidutinis faktiškai dirbusių I-ojo pusmečio
darbuotojų skaičius – 127,2.
asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis (autorines, pagal
verslo liudijimus, individualios veiklos vykdymo pažymas), darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo sąnaudos – 101183 Lt. Šios sąnaudos apskaičiuotas pagal 29 sutartis.
III. Kita informacija.
1. Centras nuo 2010 metų pradėjo tvarkyti buhalterinę apskaitos pagal VSAFAS. Dėl to:
1.1. 2010-01-01 ilgalaikis turtas buvo pergrupuotas, jam pradėti taikyti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimu Nr.564 patvirtinti nauji nusidėvėjimo normatyvai.
Nusidėvėjimas rodomas sąnaudose: jų per I-ą pusmetį priskaičiuota 105892 Lt nematerialiojo turto
ir 178692 Lt ilgalaikio materialiojo turto, atitinkamai užregistruota 267754 Lt panaudotų
finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamų (tik turto įsigyto iš finansavimo sumų). Turto,
kuris vertinamas tikrąja verte, nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
1.2. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargos įvertinamos pagal 8-ąjį VSAFAS
„Atsargos“: per I-ą pusmetį priskaičiuota 27131 Lt nuvertėjimo sąnaudų (medžiagų), pagrinde tai
yra 205 sąskaitos „Pagaminta produkcija“ (centro leidžiamų knygų, žurnalų, žemėlapių,
kompaktinių diskų, skirtų vykdomiems žinių sklaidos projektams ir platinimui ir pan.) nuvertėjimai
iki grynosios realizavimo vertės
1.3. per I-ą pusmetį apskaičiuotos gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos – 1757 Lt, centras
2010 m. birželio 30 d. būklei nuvertino trumpalaikes gautinas sumas už parduotus centro leidinius;
1.4. 2010-01-01 priskaičiuotos sukauptos atostoginių bei valstybinio socialinio draudimo
įmokų sąnaudos 193375 Lt. Ši suma per I-ą pusmetį nesikeitė, nes pagal centro patvirtintą apskaitos
politiką sumos mokėti už kasmetines atostogas apskaičiuojamos kartą per metus pagal gruodžio
31 d. būklę.
2. Centro restruktūrizavimas nenumatomas.
3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pasikeitimų nebuvo.
4. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.
5. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.
6. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedą (2 lapai).
PRIDEDAMA. 3 lapai
Generalinio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
l.e. generalinio direktoriaus pareigas

Vytas Lukšys

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
1 priedas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 191428780, Vilnius, Didžioji g. 17/1
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil.
Nr.
**
1
1.

Subjekto tipas ir pavadinimas

2
Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos

Lietuvos gyventojų genocido ir
1.1. rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir
atminimo įamžinimo fondas

2.

3.

Kitos kontroliuojamos viešosios įstaigos

5.

Valstybės ir savivaldybių įmonės***
Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios
akcinės bendrovės
Asocijuotieji subjektai
Administruojami išteklių fondai

7.
8.

3

Vilnius, Didžioji g. 17/1

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Grynasis
Investicijos dydis
Nuosavas kapitalas
ataskaitinio
nominaliąja verte
arba grynasis
laikotarpio
(Lt)
turtas iš viso (Lt)
rezultatas iš viso
(Lt)
5
6
7
X

X

X

X

X

X

X

0

Kontroliuojamos sveikatos priežiūros
viešosios įstaigos
Kontroliuojamos valstybinės aukštosios
mokyklos ir valstybiniai moksliniai
tyrimų institutai, kurių teisinė forma yra
viešoji įstaiga

4.

6.

Buveinės adresas

Valdomų
akcijų
(dalininko
įnašų) dalis
(procentais)
4
X

X

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;
** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;
*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.
_____________________________

Pagrindinė veikla

8

1) materialiai remti genocido aukas ir rezistencijos
dalyvius, šiam tikslui skiriant ne mažiau kaip 80%
fondui patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų;
0
2) finansuoti itin svarbias ir skubias Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo bei
genocido aukų ir rezistencijos dalyvių atminimo
įamžinimo programas

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 191428780, Vilnius, Didžioji g. 17/1
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį
Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

1

2

3

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės asignavimams priklausančią
finansavimo sumų, gautų / gautinų iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų, dalį):

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
3.

Biudžeto asignavimai:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš valstybės biudžetinių įstaigų
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto:
Biudžeto asignavimai:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžetinių įstaigų
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių
organizacijų:

3.1. Biudžeto asignavimai:

Gautos
finansavimo
sumos, išskyrus
nemokamai
gautą turtą
4

Nemokamai
gautas turtas

Perduota
kitiems viešojo
sektoriaus
subjektams

Grąžinta

5

6

7

Finansavimo
Finansavimo
sumų
sumų
sumažėjimas dėl
sumažėjimas dėl
jų panaudojimo
turto perleidimo
savo veiklai
8

9

Gautinų
finansavimo
sumų
pasikeitimas

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

10

11

34.458.099

1.977.443

2.155.622

34.279.920

34.458.099
34.272.652
185.447

1.977.443
99.275
1.878.168

2.155.622
324.902
1.830.720

34.279.920
34.047.025
232.895

8.460.732

74.848

8.385.884

8.460.732
8.460.732

74.848
74.848

8.385.884
8.385.884

Per ataskaitinį laikotarpį
Eil.
Nr.

1
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

Finansavimo sumos

2
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš valstybės biudžetinių įstaigų
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Tiesiogiai:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų:

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
3

Gautos
finansavimo
sumos, išskyrus
nemokamai
gautą turtą
4

Nemokamai
gautas turtas

Perduota
kitiems viešojo
sektoriaus
subjektams

Grąžinta

5

6

7

Finansavimo
Finansavimo
sumų
sumų
sumažėjimas dėl
sumažėjimas dėl
jų panaudojimo
turto perleidimo
savo veiklai
8

9

Gautinų
finansavimo
sumų
pasikeitimas

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

10

11

98.644

98.644

98.392
252

98.392
252

43.017.475

1.977.443

2.230.470

42.764.448

