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PRIE 2018 M.METTNTU ATASKAITU RINKINIO
2019-02-01

I. BENDROJI DALIS
Lazdij\rajono savivaldybes tarybos iniciatyva siekiant sudaryti geresnes darbo s4lygas VSf
Lazdtjq sporto centro darbuotojams (sporto treneriams ir pedagogams), siekiant pletoti neformalqji
mokiniq ir suaugusiqjq ugdym4 ir Svietim4 bei siekiant pagerinti V5{ Lazdijq sporto centro
finansavimq,Lazdijg,sporto centras, kaip biudZetine istaiga Lazdijqrajono savivaldybes tarybos
sprendimu 2014-04-30 Nr.5TS-1133, pertvarkyta ivieS4j4 istaig4 Lazdii4 sporto centr4 nuo 2014
m. liepos 1 d.

Vie5oji istaiga Lazdijrq sporto centras, pertvarkyta i5 Lazdijq sporto centro, kaip biudZetines
istaigos, perima visas Lazdijq sporto centro prievoles, teises ir pareigas nuo vie5osios istaigos
Lazdijq sporto centro istatq fregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos.

i.

VieSosios istaigos Lazdij,4 sporto centro istatai (toliau - istatai) reglamentuoja vie5osios
istaigos Lazdijr4 sporto centro (toliau - Centro) teising form4, priklausomybg, savininko teises ir
pareigas igyvendinandi4 institucij4, paskirti, veiklos tiksl4, uZdavinius, rD5is, funkcijas, Centro
teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq
darbo apmokejimo tvark4, le5q Saltinius, jq naudojimo tvarkq ir finansines veiklos kontrolg,
rcor ganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvark4.
2. Centro pavadinimas

-

vieSoji istaiga Lazdijq sporto centras.

3. Sutrumpintas Centro pavadinimas

- V5{ Lazdijq sporto centras.

4. Centras iregistruotas Juridiniq asmenq registre, juridinio asmens kodas 190613858.
5. Centro teisine forma

-

vie5oji istaiga.

6. Centro paskirtis -Lazdijt4rajono savivaldybes krino kulturos ir sporto istaiga.
7. Centro savininke yraLazdijqrajono savivaldybd, kodas II|106842 (toliau - Savininkas).
Lazdijr4rajono savivaldybes, kaip vie5osios istaigos Lazdij,4 sporto centro dalininkes, turtines ir
neturtines teises ir pareigas vie5ojoje fstaigoje Lazdij\ sporto centte igyvendina Lazdijqrajono
savivaldybes taryba.

juridinis asmuo, kuris savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
8. Centras yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis

Respublikos vie5qjq istaigq istatymu (toliau - Vie5qjq fstaigq istatymas), Lietuvos Respublikos
kDno kultfiros ir sporlo istatymu, kitais Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais bei
Siais istatais;

9. Centro buveine: Dziikq g. 4,67125 Lazdijai, Lietuvos Respublika.
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10. Centras turi savo antspaud4 su Centro pavadinimu, logotip4, atsiskaitom4j4 ir kitas
s4skaitas Lietuvos Respublikoj e iregistruotuose bankuose.
I 1. Centro veiklos laikotarpis neribotas.

12. Centro finansiniai metai

-

sausio 1 d.-gruodZio 31 d.

13. Centras yra ne pelno istaiga, o gautas pajamas naudoja

tik istatymuose ir kituose teises

aktuo se nustatyta tvarka.

14. Centrui neleidZiama gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams negu nustatyta Siuose
istatuose ir neatlygintinai perduoti turlo nuosavyben,pagal patikejimo ar panaudos sutarti Centro
dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, i5skyrus Vie5qjq istaigq istatymo 17 straipsnio 9 dalyje

numatyt4 atveji.
15. Centras teises aktq nustatytatvarka gali

b[ti

paramos gavejas.

Pertvarkyta vie5oji istaiga Lazdijt4 sporto centras perima pertvarkomo Lazdijq sporto centro
pasiraSytq sutardiq isipareigojimus. savininko teises ir pareigas igyvendina Lazdijr+rajono
savivaldybes taryba.
BiudZetines istaigos Lazdrjq sporto centro valdymo organai vykdo visas Sios istaigos
nuostatuose nustatytas funkcijas iki jos pertvarkymo i vie5qj4 istaig4 Lazdijq sporto centrq ir Sios
istaigos istatq ire gistravimo Juridiniq asmenq re gistre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lazdijr4 sporto centro, kaip
biudZetines istaigos, darbuotojq darbo santykiai tEsiami vie5ojoje istaigoje Lazdij\ sporto
centre.

VSI Sporlo centras savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR istatymais, LR
Vyriausybes nutarimais, K[no kultflros ir sporlo departamento prie LR generalinio direktoriaus
isakymais, Lazdijr4 savivaldybes tarybos sprendimais, Lazdijq mero potvarkiais, savivaldyb._
administracijos direktoriaus isakymais, LR Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises
aktais bei VS{ Lazdij.qsporto centro istatais.
Centro turt4 sudaro dalininkq (savininko) arba remejq jai perduotas turtas fstatuose nurodytiems
tikslams ir uZdaviniams igyvendinti, taip pat turtas, gautas pagal testament4, finansiniai i5tekliai,
kitas teisetai igytas turtas.

Lazdij\rajono tarybos sprendimu 2014 m. birZelio 27 d. Nr. 5TS-1209
suformavo vie5osios istaigos Lazdijt+ sporto centro dalininkq kapitalq investuojamo ir
perduodamo istaigai ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto verte 417377,49 Eurq (Keturi Simtai septyniolika tlkstandiq trys Simtai septyniasde5imt septyni
eurai 49 centai).
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Centrui gali bfrti perduotas turtas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais. Centras turt4,
kuri valdo panaudos pagrindais, turi naudoti Siuose istatuose nustatytiems veiklos tikslams.

Dalininkq ina5ai sudaro Centro dalininkq kapital4. Dalininkq fna5ai nurodomi Centro
dokumentuose, o dalininkui i5duodamas jo kapitalo dali patvirtinantis dokumentas.
Centro le5q Saltiniai gali bDti:

dalininkq (savininko) skiriamos 1e5os, remejq perduotas turtas bei le5os;
pajamos uZ paslaugas ir sutartinius darbus ar kit4 Siuose istatuose nustatyt4 veiklE;
valstybes ir savivaldybes biudZeto tiksliniai asignavimai;

Lietuvos ir uZsienio fondq asignavimai;
kitos teisetai igltos leSos.

ir sudaro finansiniq ataskaitq rinkini
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu ir kitais teises aktais.
Centras organizuoja bei tvarko buhaltering apskait4

Centro pajamos gali bfrti naudojamos tik Centro veiklai ir jos tikslams siekti, samdomq
darbuotojq darbo uZmokesdiui ir Centro Dkinems i5laidoms padengti.
Centro sportines veiklos prieZiirqvykdo Lazdijt4rajono savivaldybes administracijos
Svietimo, kulttiros ir sporto skyrius.
Centro ukines-finansines veiklos kontrolg vykdo Lazdij,4rajono savivaldybes kontroles ir
audito Iarnyba.

II. APSKAITOS POLITIKA
VS{ Lazdijq sporto centro buhaltering apskait4 tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Buhalterines apskaitos istatymu, taip pat kitais Lietuvos Respublikoje galiojandius teises aktus
reglamentuoj andius buhaltering apskait4 ir finansiniq ataskaitq sudarym4.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos
Nematerialusis turtas
{sigytas nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje registruojamas isigijimo
savikaina, kuri4 sudaro pirkimo kaina, fskaitant importo ir kitus mokesdius, atemus prekybos
nuolaidas.
I3ankstiniai mokejimai uL. nematerialqji turt4 finansinese ataskaitose priskiriami prie
nematerialiojo turlo.
Neatlygintinai gautas i5 vie5ojo sektoriaus subjekto nematerialus turtas apskaitoje registruojamas
ta padia isigijimo savikaina, kuria buvo uZregistruotas perduodandios imones apskaitoje. Kai
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nematerialusis turtas gaunamas i3 ne vie5ojo sektoriaus subjekto arba isigyto uZ simbolini atlygi,
apskaitoje registruojame tikrqja verle fsigijimo dien4. Jei Sios vertes neimanoma nustatyti,
registruojame simboline 1 euro verte.
Po pirminio prrpaLinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas
finansinese ataskaitose parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacij4 ir nuvertejim4,
jei jis yra.
Viso centro nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertd yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4 turto
naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto
amortizacija pradedama skaidiuoti nuo sekandio menesio, kai turtas pradedamas naudoti
Finansiniq metq pabaigoje perZi[rimas ilgalaikio nematerialaus turto naudingo tarnavimo laikas.
Nematerialaus turto pokydiai 2018 m pateikiami L priede

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitirl
ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turlo pripaZinimokriterijus ir pagal VSAFAS reikalavimus skirstomas I pagrindines grupes.
{sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaLinimo momentu apskaitoje registruojamas
isigijimo savikaina.
I5ankstiniai mokejimai uL ilgalaiki materialqji turl4 apskaitomi tam tikrose ilgalaikio
materialioj o turto s4skaitose.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turlo nusidevejimas skaidiuojamas kiekvien4 menesi,
pagal Ilgalaikio turto nusidevejimo normatyvus(metais),pagal 2008-04-10 LR istat. X-1484)
Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 naudingo
tarnavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito
menesio, kai turtas pradedamas naudoti, ir nebeskaidiuojama, kai likutine verte sutampa su
likvidacine verte. Likvidacine verte 1 eutas.
Kai turlas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas ir jei
yra nuvertej imas, nuraSoma.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo bei remonto darbq vefte, kai pripaZistamas esminis
turto pagerinimas, didinama to turto isigijimo savikaina ir patikslinamas likgs turto nauding^
tarnavimo laikas.
Finansinese ataskaitose ilgalaikis materialusis turtas rodomas isigijimo savikaina, atemus
sukaupt4 nusidevejimo ir, jei yra, nuvertejimo sum4.
VSI Lazdijq sporlo centras ilgalaikimaterialqjiturt4 gavo kaip turtini ina5E formuojant
dalininkq kapital4 i5 Lazdijq rajono savivaldybes administracijos. Perduoto ilgalakio materiajiojo
turto vefte 380017,96 Eur.
Lazdijt4 sporto centro adresu Dz[kq g. 4,pastato rekonstrukcijai 2016 m. buvo atliktas
rekonstravimo techninio projekto parengimas . Sio projeko verte parodyta Balanso eiluteje ,,Pastatai
ir statiniai" suma36239.50 Eur. 2018 metais prasidejo pastato rekonstrukcija, Sioje s4skaitoje bus
kaupiamos visos su ja susijusios i5laidos .
20i8 m. Buvo sudarytos Lazdijq rajono savivaldybes turto panaudos sutartis Nr. 2017-03091I4-I4, pagal kuriq Lazdijq rajono savivaldybes administracija perdave dali patalpq, esandiq
Lazdijam. Dzrlkq g. 1.,505.45 kv.m. [gyvendinant projekt4" Neformaliojo vaikq Svietimo aplinkos
gerinimas ir infrastrukturos tobulinimas Lazdijq rajono savivaldybeje" Projekto laikotarpis 201703-01 iki 2018-12-21. Projekto biudZetas 135814.00 Eur. 2017 m. buvo pradeta Siq patalpq
kapitalinio remonto darbar. Pagal projekt4 darbai buvo uZbaigti 2018 m. Tadiau vykstant remontui
atsirado daugiau reikiamq atlikti remonto darbq, kurie dar nebuvo baigti 2018 m. Todel sukauptos
remonto i5laidos dar bus kaupiamos s4skaitoje "Nebaigta statyba".

a: Vytuolis Valūnas, Birutė Talandienė, Vytuolis Valūnas, Birutė Talandienė, Birutė Talandienė, Gerda Daugėlaitė, Rimvydas Kupstas, Jonas Stankev

Ilgalaikio materialaus turto balansin6s vertds pokydiai 2018 m pateikiami 2 priede
Finansinis turtas
Centras ilgalaikio finansinio turto neturi.

Atsargos

Atsargos centre apskaitoje grupuojamos i smulkesnes grupes.

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos fsigijimo arba pasigaminimo savikaina.
Apskaidiuojant atsargq, sunaudotq centro poreikiams arba teikiant paslaugas bei pardavus savikain4
naudoj amas konkrediq kainq metodas.
Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Ukinio inventoriaus, atiduoto
naudoti verte i5 kafio prtpaZistama s4naudomis, o toliau apskaitoma nebalansinese s4skaitose iki
nuraSymo.

2018 metais nupirkta atsargq ui,33306.89 eurq, visos sunaudotos atsargos buvo sunaudotos
sporto centro pagrindineje veikloje, likg likudiai 2018-12-31 sudare 1668.94 Eur. o nupirktas
inventorius atiduotas naudoti veikloje ir apskaita vedama uZbalansinese s4skaitose.

Atsargq pokytis per ataskaitini laikotarpi pateikiama 3 priede.

Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos sumos pirminio pripalinimo metu ivertinamos fsigijimo savikaina.
2018-12-3I Gautinos sumos uZ suteiktas uZ paslaugas sudard 2062.82 Eur. Projekto
(6gautina
suma 458.28 Eur.
"Neformalus vaikq Svietimas
Ateinandiq laikotarpiq s4naudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo dokument4 s4skait4faktur4 arba kit4 dokument4.
Kiekvieno menesio pabaigoje apskaitoje pripaZistamos patirtos s4naudos, maLinant ateinandiq
laikotarpiq s4naudas. Sios s4naudos pripaZistamos proporcingai laikotarpiui, per kurijos bus
patirtos,

--'

,

Pinigus sudaro pinigai banko s4skaitose. 2018-12-31dienai pinigg likutis banko s4skaitose
sudard 18322.74 Eurq.
Pinigq ekvivalentai- tai trumpalaikes investicijos iki 3 menesiq. Centras pinigq ekvivalentq
neturi.
Kapitalas
Vie3osios jstaigos Lazdijq sporto centro , investuoto ir perduoto dalininkq kapitalo
istaigai,ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto verte - 417377,49 Eurq.

tsipareigojimai
Pirminio pripaZinimo metu isipareigoj imai ivertinami isigij imo savikaina.
V5{ Sporlo centras ilgalaikiq isipareigojimq neturi.
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Trumpalaikiai isipareigojimai, tai-trumpalaikes moketinos skolos tiekejams, moketini veiklos
mokesdiai, sukauptos moketinos sumos bei kiti trumpalaikiai isipareigojimai.
2018-12-31 trump alaikiai isip areigoj imai sudard 21 425.92 Eurq. 4 priedas

Finansavimo sumos
Finansavimo sumos centre i5 valstybes, savivaldybes biudZeto, gauti arba gautini pinigai arba
kitas turtas, skirtas istaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei
vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir centro gautus arba gautinus
pinigus ir kit4 tur14 pavedimams vykdyti, kitas le5as i5laidoms dengti ir kaip parcmq gaut4 turt4.
Finansavimo sumos skirstomos i gautinas ir gautas, o pagal paskirti -i finansavimo sumas
nepiniginiam turtui isigyti ir finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.
Gautinos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pateikus mokejimo paraiSkos ildui,
nevirSij ant programrl s4matose patvirtintq asignavimq.
Gautos finansavimo sumos registruojamos apskaitoje, kai gauti pinigai i s4skaitq arl
tiesiogiai iZdas apmoka tiekejui. Gautos finansavimo sumos maLina gautinas finansavimo sumas.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti apima ir nemokamai gautq arba uZ, simbolini
atly gi i si gyt4 nepinigini turt4.
Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms
kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms kompensuoti,
yra laikomos visos likusios finansavimo sumomis, skirtomis kitoms iSlaidoms kompensuoti, yra
laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.
Gautos ir panaudotos f,rnansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finzrnsavimo pajamomis
laikotarpiais,
tais
kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios snaudos.
Finasavimo pajamos 5 priedas
Pajamos

ir

s4naudos

Paj amos pripaZistamos pagal kaupimo princip4.
Finansavimo sumos pripaZistamos finansavimo pajamomis tuo momentu, kai pripalistamos
s4naudos, kurioms kompensuoti buvo skirlos finansavimo sumos.

Finansavimo pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose
ataskaitini laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.
Ataskaitinio laikotarpio pajamos pateikiamos 5 priede
S4naudos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje t4 ataskaitini laikotarpi, kurijos buvo
padarytos- kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos.
S4naudq dydis iverlinamas sumoketa arba moketina pinigq suma arba jq ekvivalentq suma.
S4naudos grupuojamos: darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo, nusidevejimo ir amortizacijos,
komunaliniq paslaugq ir ry5iq paslaugq, komandiruodiq, transporto, kvalifikacijos kelimo,
paprastojo remonto ir eksploatavimo, nuvertejimo ir nura5ytq sumq, sunaudotq ir parduotq atsargq,
nuomos, kitq paslaugq bei kitos s4naudos.
2018-12-31S4naudq sukaupta 408009.44 Eur. Pateikiama 6 priede
Kitos pajamos
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.
Pagrindines veiklos pajamos- tai i5 centro nuostatuose vykdomos veiklos gautos pajamos.
Kitos veiklos pajamos centro - tai pajamos i5 ilgalaikio turto nuomos.
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Pajamos registruojamos apskaitoje

ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi,

kai jos uZdirbamos, nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.

Sandoriai uZsienio valiuta
Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio
dien4 galiojusi Lietuvos banko valiutos kurs4.

Pelnas ir nuostoliai i5 sandoriq uZsienio valiuta bei uZsienio valiuta i5reik3to turto ir
isipareigojimq likudiq perkainojimo dien4 yra registruojami finansines ir investicines veiklos
pajamr+ ir s4naudq s4skaitose.

III. PASTABOS
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
VS{ Sporto centras turi Sias nematerialiojo turto grupes: programing $angq.

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinds vertds pokytis per ataskaitini laikotarpi
2018 m. VSf Sporto centras isigijo ilgalaikio nematerialaus turto uZ 3919.80 Eur.
Pastabos

Pavadinimas

Nr.

savikaina,Eur
Programine iranga
4301.86
ir ios licenciios
Kitas mematerialus
1499.80
turtsa
I5 viso:
5801.66

1.

2

Isigijimo

Nusidevejimo
suma,Eur
2418.40

Likutine
suma.Eur
1883.46

0

r499.80

2418.40

3383.26

I priedas
Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinds vertds pokytis per ataskaitin! laikotarpi

Eil Nr
I
2
3

4
5

Pavadinimas

{sigijimo

Sukauptas

Likutine

Negyvenamieji pastatai ir

vertd
384942

Nusideveiimas
10s6r3.2

vefte
279328.8

rs63.95
t30404.23

892.69

671.26
130404.23

1s08.07

564B.32

498rt.64

a

kiemo statiniai
Infrastruktlro s statiniai
Nebaigta statyba Dzflkq g.1
remontas
Kitos maSinos ir irengrntar
Transporto oriemonds

7156.39
49814.64

J
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Viso baldu ir biuro iransa
Kitas ilealaikis materialus

6
7

3239.49
56299.48

2674.49
11586.53

447t2.95

633420.t8

t72086.62

461333.56

Zaliavos

Ukinis inventorius Eur

565

turtas

Viso
2 priedas

Atsargq balansin€s vertds pasikeitimas per laikotarpi

Eil Nr
1

2
J

4
5

3

Straipsniai

MedZiagos,

Atsargtl isigijimo vertd laikotarpio

Eur
6109.82

oradLiote
Isisvta atsarsu oer laikotami
Sunaudota veikioie
Atiduota naudoti veikloie
Atsargq lsigijimo verte ataskaitinio
laikotario oabaisoie
priedas

22747.33
27788.21

0,00
10559.56
10559.56

1668.94

0

Trumpalaikiai isipareigoj imai 2018-12-31
Eil Nr
1

3

4

Pavadinimas
Skolos ekeiams
Sukaupt atostogln1al
Sukauptos atostoginiu kaupimo soc draudimo imokos
l5 viso trumnalaikiu rsroarersotlmu

Suma Eur.

3r90.54
13

880.08

435s.30
21425,92

4 priedas

Pajamos

Eil Nr
1

2
a

J

a

J
4

Pavadinimas
F nansavlmo Da amos 5 savivaldvbes biudZeto
F nansavlmo pa amos 5 valstvbes biudZeto
F nansavlmo pa amos 5 kitu Saltiniu
Suteiktu paslausu ir turto nuomos paiamos
Kitos paiamos

Viso

Suma Eur

338956.76
1250.00
6497.62
25055.64
678.39
372438.4r

5 priedas

S4naudos
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Eil Nr

Suma Eur

Pavadinimas

I

Darbo uZmokesdio sanaudos

2

Atostosiniu kaupimu sanaudos
Socialinio draudimo sanaudos
Atostoeiniu kaupimu socialinio draudimo sanaudos
Nematerialioi o turto amortizaciios sanaudos
Ilealaikio materialioi o turlo nusidevei imo sanaudos
Informaciniu technolosiiu prekiu ir paskausu sanaudos

a

J

4
5

6
8

9
10
11

t2
1a
IJ

I4

Rv5iu paslaugu sanaudos
Komunaliniu paslausu sanaudo s
Transoorto sanaudos
Kvalifikacii o s kelimo sanaudos
Nuomos sanaudos
Kitu paslaugu sanaudos
Sunaudotu atsarsu savikaina
Viso

1958s9.54
2055.s
60912,58
734.93
997.98
a-^aa
a4
) | zoJ,5z
2932.8
608.82
I 98 14.1

18001.78

202.9
8426.29

33s98.63
26540.27
408009.44

6 priedas

Ataskaitinio laikotarpio rezultatas - nuostolis (35571.03) Eur.

Direktorius

Darius Liaukevidius

Buhaltere

Daiva Packevidiene
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