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Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

Straipsnio pavadinimas
iš viso

1
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
2.
3.

2
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo
savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas
prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
Kitos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir
kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Iš biudžeto
Kitos
Kitos gautinos sumos
Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Per vienus metus gautinų sumų balansinė
vertė (1-2)

3

tarp jų iš
kontroliuojamų
tarp jų iš viešojo
ir asocijuotųjų
sektoriaus
ne viešojo
subjektų
sektoriaus
subjektų
4
5

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir ct
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
diena
tarp jų iš
kontroliuojamų
tarp jų iš viešojo
ir asocijuotųjų
iš viso
sektoriaus
ne viešojo
subjektų
sektoriaus
subjektų
6
7
8

1.431.420,40

1.390.699,18

2.661.284,23

2.621.336,31

208.580,58

208.580,58

1.462.704,08

1.462.704,08

36.875,51

12.675,33

38.909,61

26.197,47
275,01
10.403,03

3.831,35

37.162,35
1.031,28

8.843,98
715,98

1.169.443,27
1.002.036,21
167.407,06
16.521,04

1.169.443,27
1.002.036,21
167.407,06

1.159.670,54
1.158.632,23
1.038,31

1.158.632,23
1.158.632,23

1.431.420,40

1.390.699,18

2.661.284,23

2.621.336,31
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(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
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