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Patvirtinta
ID: -2147416082

D/L: 2020-05-13 11:03:37

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutin  ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin  pra jusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5

A ILGALAIKIS TURTAS 369.422,80 306.520,81

I Nematerialusis turtas P03 903,06 1.171,49

I.1    Pl tros darbai

I.2    Programin ranga ir jos licencijos 848,59 1.084,02

I.3    Kitas nematerialusis turtas 54,47 87,47

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mok jimai

I.5    Prestižas

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 368.519,74 305.349,32

II.1    Žem

II.2    Pastatai 153.355,81 156.144,01

II.3    Infrastrukt ros ir kiti statiniai 88.701,23 27.515,04

II.4    Nekilnojamosios kult ros vertyb s

II.5    Mašinos ir renginiai 58.667,91 50.075,89

II.6    Transporto priemon s 58.002,71 34.645,36

II.7    Kilnojamosios kult ros vertyb s

II.8    Baldai ir biuro ranga 8.178,97 10.349,02

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.613,11

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mok jimai 0,00 26.620,00

III Ilgalaikis finansinis turtas

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 57.960,50 69.746,22

I Atsargos P08 11.627,77 9.943,56

I.1    Strategin s ir nelie iamosios atsargos

I.2    Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius 11.627,77 9.943,56

I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II Išankstiniai apmok jimai P09 1.294,97 947,43

III Per vienus metus gautinos sumos P10 42.009,82 55.203,78

III.1    Gautinos trumpalaik s finansin s sumos

III.2    Gautini mokes iai ir socialin s mokos

III.3    Gautinos finansavimo sumos

III.4    Gautinos sumos už turto naudojim , parduotas prekes, turt , paslaugas P10 11.260,08 10.787,83

III.5    Sukauptos gautinos sumos 29.437,74 43.773,21

III.6    Kitos gautinos sumos 1.312,00 642,74

IV Trumpalaik s investicijos

V Pinigai ir pinig  ekvivalentai P11 3.027,94 3.651,45

IŠ VISO TURTO: 427.383,30 376.267,03
(t sinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSIN S B KL S ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutin  ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin  pra jusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 386.767,91 313.913,73
I Iš valstyb s biudžeto 35.160,37 53.662,96
II Iš savivaldyb s biudžeto 341.878,53 249.314,07
III Iš Europos S jungos, užsienio valstybi  ir tarptautini  organizacij 2.579,41 2.579,41
IV Iš kit  šaltini 7.149,60 8.357,29
E SIPAREIGOJIMAI 28.376,40 34.501,41
I Ilgalaikiai sipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atid jiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai sipareigojimai
II Trumpalaikiai sipareigojimai 28.376,40 34.501,41
II.1     Ilgalaiki  atid jini  einam j  met  dalis ir trumpalaikiai atid jiniai
II.2     Ilgalaiki sipareigojim  einam j  met  dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai
II.4     Mok tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mok tinos sumos  Europos S jungos biudžet
II.6     Mok tinos sumos  biudžetus ir fondus
II.6.1        Gr žintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mok tinos sumos biudžetui
II.7     Mok tinos socialin s išmokos
II.8     Gr žintini mokes iai, mokos ir j  permokos
II.9     Tiek jams mok tinos sumos P17 342,87 1.109,93
II.10     Su darbo santykiais susij sipareigojimai
II.11     Sukauptos mok tinos sumos P17 28.033,53 33.391,48
II.12     Kiti trumpalaikiai sipareigojimai
F GRYNASIS TURTAS P18 12.238,99 27.851,89
I Dalinink  kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vert s rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavyb s metodo taka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 12.238,99 27.851,89
IV.1     Einam j  met  perviršis ar deficitas -15.612,90 11.331,49
IV.2     Ankstesni  met  perviršis ar deficitas 27.851,89 16.520,40
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUM , SIPAREIGOJIM , GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

427.383,30 376.267,03

____________
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard )

 ____________
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard )

FINANSIN S B KL S ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t sinys)
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Patvirtinta
ID: -2147416082

D/L: 2020-05-13 11:03:37

eurais

Eil.
Nr.

S skaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Pra j s ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
0KL Nebalansin s s skaitos 0,00
1KL Ilgalaikis turtas 369.422,80 306.520,81 62.901,99
11    Nematerialusis turtas 903,06 1.171,49 -268,43
111       Pl tros darbai 0,00
112       Programin ranga ir jos licencijos 848,59 1.084,02 -235,43
113       Patentai ir kitos licencijos 54,47 87,47 -33,00
114       Literat ros, mokslo ir meno k riniai 0,00
115       Kitas nematerialusis turtas 0,00
116       Nebaigti projektai 0,00
117       Išankstiniai mok jimai už nematerial j  turt 0,00
118       Prestižas 0,00
12    Ilgalaikis materialusis turtas 368.519,74 305.349,32 63.170,42
1201       Žem 0,00
1202       Pastatai 153.355,81 156.144,01 -2.788,20
12021          Gyvenamieji pastatai 0,00
12022          Negyvenamieji pastatai 153.355,81 156.144,01 -2.788,20
1203       Infrastrukt ros ir kiti statiniai 88.701,23 27.515,04 61.186,19
12031          Infrastrukt ros statiniai 67.163,50 27.515,04 39.648,46
12032          Kiti statiniai 21.537,73 21.537,73
1204       Nekilnojamosios kult ros vertyb s 0,00
12041          Kult ros paveldo statiniai 0,00
12042          Kitos nekilnojamosios kult ros vertyb s 0,00
1205       Mašinos ir renginiai 58.667,91 50.075,89 8.592,02
12051          Gamybos mašinos ir renginiai 0,00
12052          Ginkluot  ir karin  technika 0,00
12053          Medicinos ranga 333,48 718,12 -384,64
12054          Kitos mašinos ir renginiai 58.334,43 49.357,77 8.976,66
1206       Transporto priemon s 58.002,71 34.645,36 23.357,35
1207       Kilnojamosios kult ros vertyb s 0,00
12071          Muziejin s vertyb s 0,00
12072          Antikvariniai ir meno k riniai 0,00
12073          Kitos kilnojamosios kult ros vertyb s 0,00
1208       Baldai ir biuro ranga 8.178,97 10.349,02 -2.170,05
12081          Baldai 4.881,39 5.558,38 -676,99
12082          Kompiuterin ranga 2.814,80 4.050,61 -1.235,81
12083          Kita biuro ranga 482,78 740,03 -257,25
1209       Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.613,11 1.613,11
12091          Scenos meno priemon s 0,00
12092          Bibliotek  fondai 0,00
12093          Kitos vertyb s 0,00
12094          Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.613,11 1.613,11
1210       Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok jimai 26.620,00 -26.620,00
12101          Nebaigta statyba 0,00
12102          Išankstiniai mok jimai už ilgalaik  material j  turt 26.620,00 -26.620,00
16    Ilgalaikis finansinis turtas 0,00
161       Investicijos  nuosavyb s vertybinius popierius 0,00
1611          Investicijos  kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0,00
1612          Investicijos  kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0,00
1613          Investicijos  kitus subjektus 0,00
162       Investicijos  ne nuosavyb s vertybinius popierius 0,00

1621       Investicijos  iki išpirkimo termino laikom  finansin  turt 0,00

1622       Investicijos  parduoti laikom  finansin  turt 0,00

163       Po vien  met  gautinos sumos 0,00

1631       Ilgalaik s paskolos 0,00

1632       Kitos ilgalaik s gautinos sumos 0,00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKT  PRIVALOMASIS BENDRASIS S SKAIT  PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
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Eil.
Nr.

S skaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Pra j s ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
164       Ilgalaikiai terminuotieji ind liai 0,00

165       Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00
166       Išankstiniai mok jimai už ilgalaik  finansin  turt 0,00
17    Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00
19    Biologinis turtas 0,00
191       Gyv nai 0,00
192       Medynai 0,00
193       Park  ir skver  želdiniai 0,00
194       Daugiame iai sodiniai 0,00
195       Pas liai 0,00
196       Kitas biologinis turtas 0,00
197       Išankstiniai mok jimai už biologin  turt 0,00
2KL Trumpalaikis turtas 57.960,50 69.746,22 -11.785,72
20    Atsargos 11.627,77 9.943,56 1.684,21
200       Strategin s ir nelie iamosios atsargos 0,00
201       Medžiagos ir žaliavos 3.987,82 2.974,19 1.013,63
202       kinis inventorius 7.639,95 6.969,37 670,58
203       Nebaigta gaminti produkcija 0,00
204       Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00
205       Pagaminta produkcija 0,00
206       Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00
207       Kitas turtas, skirtas parduoti 0,00
21    Išankstiniai apmok jimai 1.294,97 947,43 347,54
211       Išankstiniai apmok jimai 538,91 440,53 98,38
212       Ateinan i  laikotarpi  s naudos 756,06 506,90 249,16
22    Per vienus metus gautinos sumos 42.009,82 55.203,78 -13.193,96
221       Gautinos trumpalaik s finansin s sumos 0,00
2211          Po vien  met  gautin  sum  einam j  met  dalis 0,00
2212          Gautinos trumpalaik s finansin s sumos 0,00
222       Gautinos finansavimo sumos 0,00
223       Gautinos mokes i  sumos 0,00
224       Gautinos socialin s mokos 0,00
225       Gautinos sumos už turto naudojim 0,00
226       Gautinos sumos už parduotas prekes, turt , paslaugas 11.260,08 10.787,83 472,25
227       Gautinos sumos už konfiskuot  turt , baudos ir kitos netesybos 0,00
228       Sukauptos gautinos sumos 29.437,74 43.773,21 -14.335,47
229       Kitos gautinos sumos 1.312,00 642,74 669,26
23    Trumpalaik s investicijos 0,00
231       Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00
232       Trumpalaikiai terminuotieji ind liai 0,00
233       Kitos trumpalaik s investicijos 0,00
24    Pinigai ir pinig  ekvivalentai 3.027,94 3.651,45 -623,51
241       Pinigai bank  s skaitose 3.027,94 3.651,45 -623,51
242       Grynieji pinigai 0,00
243       Pinigai šaldytose s skaitose 0,00
244       Pinigai kelyje 0,00
245       Piniginiai dokumentai 0,00
246       Trumpalaik s investicijos (iki 3 m nesi ) 0,00
3KL Grynasis turtas -12.238,99 -27.851,89 15.612,90
31    Sukauptas perviršis ar deficitas -12.238,99 -27.851,89 15.612,90
32    Rezervai 0,00
321       Tikrosios vert s rezervas 0,00
322       Kiti rezervai 0,00
33    Dalinink  kapitalas 0,00
4KL Finansavimo sumos -386.767,91 -313.913,73 -72.854,18
41    Finansavimo sumos (gautinos) -1.045.557,44 -907.573,32 -137.984,12
411       Finansavimo sumos iš užsienio valstybi  (gautinos) 0,00
412       Finansavimo sumos iš tarptautini  organizacij  (gautinos) 0,00
413       Finansavimo sumos iš Europos S jungos (finansin  parama) (gautinos) -2.579,41 -2.579,41 0,00
414       Finansavimo sumos iš valstyb s biudžeto (gautinos) -404.075,57 -436.444,38 32.368,81
415       Finansavimo sumos iš savivaldyb s biudžeto (gautinos) -631.245,85 -459.647,75 -171.598,10
416       Finansavimo sumos iš kit  šaltini  (gautinos) -7.656,61 -8.901,78 1.245,17
42    Finansavimo sumos (gautos) 658.789,53 593.659,59 65.129,94

421    Finansavimo sumos iš užsienio valstybi  (gautos) 0,00

4211    Finansavimo sumos iš užsienio valstybi  nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0,00

4212    Finansavimo sumos iš užsienio valstybi  kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
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Eil.
Nr.

S skaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Pra j s ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
422       Finansavimo sumos iš tarptautini  organizacij  (gautos) 0,00

4221       Finansavimo sumos iš tarptautini  organizacij  nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0,00

4222       Finansavimo sumos iš tarptautini  organizacij  kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
423       Finansavimo sumos iš Europos S jungos (finansin  parama) (gautos) 0,00
4231          Finansavimo sumos iš Europos S jungos (finansin  parama) nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0,00
4232          Finansavimo sumos iš Europos S jungos (finansin  parama) kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
424       Finansavimo sumos iš valstyb s biudžeto (gautos) 382.781,42 -382.781,42
4241          Finansavimo sumos iš valstyb s biudžeto nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 14.204,77 -14.204,77
4242          Finansavimo sumos iš valstyb s biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 368.576,65 -368.576,65
425       Finansavimo sumos iš savivaldyb s biudžeto (gautos) 210.333,68 -210.333,68
4251          Finansavimo sumos iš savivaldyb s biudžeto nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 111.517,35 -111.517,35
4252          Finansavimo sumos iš savivaldyb s biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 98.816,33 -98.816,33
426       Finansavimo sumos iš kit  šaltini  (gautos) 544,49 -544,49
4261          Finansavimo sumos iš kit  šaltini  nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 13,82 -13,82
4262          Finansavimo sumos iš kit  šaltini  kitoms išlaidoms (gautos) 530,67 -530,67
5KL Ilgalaikiai sipareigojimai 0,00
51    Ilgalaikiai atid jiniai 0,00
52    Ilgalaikiai sipareigojimai 0,00
521       Ilgalaikiai sipareigojimai pagal vyriausyb s vertybinius popierius 0,00
522       Ilgalaik s užsienio paskolos 0,00
523       Ilgalaik s vidaus paskolos 0,00
524       Ilgalaikiai finansin s nuomos (lizingo) sipareigojimai 0,00
525       Kiti ilgalaikiai sipareigojimai 0,00
6KL Trumpalaikiai sipareigojimai -34.501,41 34.501,41
61    Trumpalaikiai atid jiniai 0,00
611       Ilgalaiki  atid jini  einam j  met  dalis 0,00
612       Trumpalaikiai atid jiniai 0,00
62    Ilgalaiki sipareigojim  einam j  met  dalis 0,00
621       Ilgalaiki sipareigojim  pagal vyriausyb s vertybinius popierius einam j  met  dalis 0,00
622       Ilgalaiki  užsienio paskol  einam j  met  dalis 0,00
623       Ilgalaiki  vidaus paskol  einam j  met  dalis 0,00
624       Ilgalaiki  finansin s nuomos (lizingo) sipareigojim  einam j  met  dalis 0,00
625       Kit  ilgalaiki sipareigojim  einam j  met  dalis 0,00
63    Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai 0,00
631       Trumpalaikiai sipareigojimai pagal vyriausyb s vertybinius popierius 0,00
632       Trumpalaik s užsienio paskolos 0,00
633       Trumpalaik s vidaus paskolos 0,00
634       Trumpalaikiai finansin s nuomos (lizingo) sipareigojimai 0,00
635       Kiti trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai 0,00
64    Mok tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00
641    Mok tinos subsidijos 0,00
642    Mok tinos dotacijos 0,00
643    Mok tinos finansavimo sumos 0,00
6431          Mok tinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmok jimus 0,00
6432          Mok tinos finansavimo sumos asignavim  valdytoj  program  vykdytojams 0,00
6433          Kitos mok tinos finansavimo sumos 0,00
65    Mok tinos sumos  Europos S jungos biudžet 0,00
66    Mok tinos socialin s išmokos 0,00
661       Mok tinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0,00
662       Mok tinos socialin s išmokos iš valstyb s biudžeto 0,00
663       Mok tinos socialin s išmokos iš savivaldyb s biudžeto 0,00
664       Mok tinos socialin s išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0,00
665       Mok tinos sumos pensij  fondams 0,00
666       Kitos mok tinos socialin s išmokos 0,00
67    Gr žintini mokes iai ir mokos 0,00
671       Gr žintini mokes iai 0,00
672       Gr žintinos socialini mok  permokos 0,00
673       Gr žintinos sum  už konfiskuot  turt , baud  ir netesyb  permokos 0,00
674       Kitos gr žintinos permokos 0,00
68    Pervestinos sumos 0,00
681       Pervestinos sumos  valstyb s biudžet 0,00
682       Pervestinos sumos  savivaldybi  biudžetus 0,00
683       Pervestinos sumos ištekli  fondams 0,00
684       Pervestinos sumos pagal surinktas mokas užsienio valstybi  organizacijoms 0,00
685       Kitos pervestinos sumos 0,00
686       Gr žintinos finansavimo sumos 0,00
69    Mok tinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -34.501,41 34.501,41
691       Tiek jams mok tinos sumos -1.109,93 1.109,93
692       Mok tinos sumos darbuotojams 0,00
693       Mok tini veiklos mokes iai 0,00
694       Gauti išankstiniai mok jimai 0,00
695       Kiti trumpalaikiai sipareigojimai -33.391,48 33.391,48
7KL Pajamos -551.299,75 551.299,75
70    Finansavimo pajamos -496.603,59 496.603,59

701    Panaudot  finansavimo sum  nepiniginiam turtui sigyti pajamos -54.023,15 54.023,15
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Eil.
Nr.
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laikotarpis
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1 2 3 4 5
702    Panaudot  finansavimo sum  kitoms išlaidoms pajamos -513.277,31 -442.580,44 -70.696,87
71    Mokes i  pajamos 0,00
711       Apskai iuotos mokes i  pajamos 0,00
712       Pervestinos mokes i  sumos  valstyb s biudžet 0,00
713       Pervestinos mokes i  sumos  savivaldybi  biudžetus 0,00
714       Pervestinos mokes i  sumos ištekli  fondams 0,00
715       Gr žintinos mokes i  sumos 0,00
72    Socialini mok  pajamos 0,00
721       Apskai iuotos socialini mok  pajamos 0,00
722       Pervestinos socialin s mokos 0,00
73    Turto naudojimo pajamos 0,00
731       Apskai iuotos turto naudojimo pajamos 0,00
732       Pervestinos sumos už turto naudojim  valstyb s biudžet 0,00
733       Pervestinos sumos už turto naudojim  savivaldybi  biudžetus 0,00
734       Pervestinos sumos už turto naudojim  kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,00
74    Preki , turto, paslaug  pardavimo pajamos -45.542,31 -54.591,76 9.049,45
741       Apskai iuotos preki , turto ir paslaug  pardavimo pajamos -45.542,31 -54.591,76 9.049,45
742       Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt , paslaugas  valstyb s biudžet 0,00
743       Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt , paslaugas  savivaldybi  biudžetus 0,00

75
   Sum  už konfiskuot  turt , baud  ir kit  netesyb , susijusi  su kita nei finansin  ar investicin  veikla, 
pajamos

0,00

76    Finansin s ir investicin s veiklos pajamos 0,00
761       Pal kan  pajamos 0,00
762       Baud  ir delspinigi  pajamos 0,00
763       Pajamos d l teigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos 0,00
764       Vertybini  popieri  perkainojimo pelnas 0,00
765       Dividendai 0,00
766       Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00
767       Kitos finansin s ir investicin s veiklos pajamos 0,00
77    Kitos pajamos -134,69 -104,40 -30,29
771       Rinkliav  pajamos 0,00
772       Kitos pajamos -134,69 -104,40 -30,29
8KL S naudos 632.408,53 540.439,46 91.969,07
81    Mokes i  Europos S jungai s naudos 0,00
82    Socialini  išmok  s naudos 0,00
821       Valstybinio socialinio draudimo išmok  s naudos 0,00
822       Socialini  išmok  iš valstyb s biudžeto s naudos 0,00
823       Socialini  išmok  iš savivaldyb s biudžeto s naudos 0,00
824       Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialini  išmok  s naudos 0,00
825       Kit  socialini  išmok  s naudos 0,00
83    Subsidij , dotacij , finansavimo s naudos 0,00
831       Subsidij  s naudos 0,00
832       Dotacij  s naudos 0,00
833       Finansavimo s naudos 0,00
87    Pagrindin s veiklos s naudos 632.388,56 540.439,46 91.949,10
8701       Darbo užmokes io s naudos 491.993,78 326.524,98 165.468,80
8702       Socialinio draudimo s naudos 7.283,15 93.979,29 -86.696,14
8703       Ilgalaikio turto nusid v jimo ir amortizacijos s naudos 19.993,39 12.265,12 7.728,27
8704       Komunalini  paslaug  ir ryši  s naudos 17.868,75 17.763,66 105,09
8705       Komandiruo i  s naudos 10,40 -10,40
8706       Transporto s naudos 5.684,08 1.999,89 3.684,19
8707       Kvalifikacijos k limo s naudos 1.352,12 483,24 868,88
8708       Paprastojo remonto ir eksploatavimo s naudos 34.557,71 34.292,66 265,05
8709       Nuvert jimo ir nurašyt  sum  s naudos 1,00 -1,00
8710       Sunaudot  ir parduot  atsarg  savikaina 46.451,44 48.853,03 -2.401,59
8711       Nuomos s naudos 0,00
8712       Kit  paslaug  s naudos 7.006,14 3.641,39 3.364,75
8713       Pagrindin s veiklos kitos s naudos 198,00 624,80 -426,80
88    Kitos veiklos s naudos 0,00
89    Finansin s ir investicin s veiklos s naudos 19,97 19,97
891       Pal kan  s naudos 0,00
892       Baud  ir delspinigi  s naudos 19,97 19,97
893       S naudos d l neigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos 0,00
894       Vertybini  popieri  perkainojimo nuostoliai 0,00
895       Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00
896       Finansin s ir investicin s veiklos kitos s naudos 0,00
9KL Specialiosios s skaitos 0,00
91    Nuosavyb s metodo taka 0,00
911       Kontroliuojam  subjekt  rezultatas 0,00
912       Asocijuot j  subjekt  rezultatas 0,00
92    Apskaitos politikos keitimo ir esmini  klaid  taisymo taka 0,00
921       Apskaitos politikos keitimo taka 0,00
922       Pra jusi  laikotarpi  esmini  klaid  taisymo taka 0,00
93    Pelno mokestis 0,00
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eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDIN S VEIKLOS PAJAMOS 616.676,30 551.195,35
I FINANSAVIMO PAJAMOS 571.133,99 496.603,59
I.1    Iš valstyb s biudžeto 368.085,68 374.344,89
I.2    Iš savivaldybi  biudžet 201.333,61 120.268,78
I.3    Iš ES, užsienio valstybi  ir tarptautini  organizacij  l š
I.4    Iš kit  finansavimo šaltini 1.714,70 1.989,92
II MOKES I  IR SOCIALINI MOK  PAJAMOS
III PAGRINDIN S VEIKLOS KITOS PAJAMOS 45.542,31 54.591,76
III.1    Pagrindin s veiklos kitos pajamos P21 45.542,31 54.591,76
III.2    Pervestin  biudžet  pagrindin s veiklos kit  pajam  suma
B PAGRINDIN S VEIKLOS S NAUDOS P02 -632.388,56 -540.439,46
I DARBO UŽMOKES IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -499.276,93 -420.504,27
II NUSID V JIMO IR AMORTIZACIJOS -19.993,39 -12.265,12
III KOMUNALINI  PASLAUG  IR RYŠI -17.868,75 -17.763,66
IV KOMANDIRUO I -10,40
V TRANSPORTO -5.684,08 -1.999,89
VI KVALIFIKACIJOS K LIMO -1.352,12 -483,24
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -34.557,71 -34.292,66
VIII NUVERT JIMO IR NURAŠYT  SUM -1,00
IX SUNAUDOT  IR PARDUOT  ATSARG  SAVIKAINA -46.451,44 -48.853,03
X SOCIALINI  IŠMOK
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KIT  PASLAUG -7.006,14 -3.641,39
XIV KITOS -198,00 -624,80
C PAGRINDIN S VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -15.712,26 10.755,89
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 119,33 575,60
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 119,33 104,40
II PERVESTINOS  BIUDŽET  KITOS VEIKLOS PAJAMOS 471,20
III KITOS VEIKLOS S NAUDOS
E FINANSIN S IR INVESTICIN S VEIKLOS REZULTATAS P23 -19,97

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI  APSKAITOS KLAID
TAISYMO TAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB S 
METODO TAK

-15.612,90 11.331,49

I NUOSAVYB S METODO TAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -15.612,90 11.331,49
I TENKANTIS KONTROLIUOJAN IAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

____________
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard )

____________
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard )

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTAT  ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Panev žio specialioji mokykla-daugiafunkcis 
centras ,  148209637, Biudžetin staiga

 Adresas:  Algirdo g. 31, Panev žio m., 
Panev žio m. sav.

Subjektas užsiima Pagrindinis ugdymas, socialin s paslaugos veikla

Eil.
Nr.

Filialas / strukt rinis padalinys Buvein s adresas Pagrindin  veikla

1 2 3 4
Centras filial / strukt rini  padalini  neturi

Ataskaitinis laikotarpis Pra j s ataskaitinis laikotarpis
49 59

Mokini  bei ugdytini  tr kumas gali paveikti 
tolesn  veikl .

1 m.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti strukt riniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotoj  skai ius  per ataskaitin  laikotarp  buvo:

S lygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesn  veikl :

Ataskaitinio laikotarpio trukm , jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Finansinis ataskait  aiškinamasis raštas

        1       Bendroji informacija
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2 Apskaitos politika

1 Finansini  ataskait  forma

2 Finansini  ataskait  valiuta
Eurai

3 Nematerialusis turtas
4.Nematerialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus reikalavimus.
5.Nematerialusis turtas pripaž stamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibr žim  ir visus nematerialiojo 
turto pripažinimo kriterijus:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4. staiga turi teis  tuo turtu disponuoti.
6.Kai turtas turi nematerialiojo ir materialiojo turto požymi  arba nematerialusis turtas susietas su materialia forma, 
registruojant apskaitoje atsižvelgiama  tai, kuris iš požymi  yra esminis.
7.Demonstracin s programin s rangos versijos nematerialiuoju turtu nepripaž stamos ir balansin je apskaitoje 
neregistruojamos.
Nematerialusis turtas pagal pob d  skirstomas  šias grupes: 
8.1.
8.2.
8.3.
9.Nematerialusis turtas pagal b sen  grupuojamas :
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

4 Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripaž stamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibr žim  ir 
visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.
                 Minimali  ilgalaikio materialiojo turto vert  ( sigijimo(pasigaminimo)savikain ), nuo kurios turtas pripaž stamas 
ilgalaikiu materialiuoju turtu, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb .
                  sigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas sigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto 
sigijimo ar pasigaminimo savikain  sudaro pirkimo kaina, skaitant importo ir kitus negr žintinus mokes ius (tarp j  ir 

prid tin s vert s mokest , jei jis negr žinamas (netraukiamas  atskait ), at mus prekybos nuolaidas, jei d l to sigijimo 
savikaina netampa reikšmingai mažesn  už turto rinkos vert . 
                  Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos ilgalaikio materialiojo turto sigijimui ir susijusios su turto paruošimu naudoti 
iki jo naudojimo pradžios, yra traukiamos  jo sigijimo (pasigaminimo) savikain . 
                  Ilgalaikis materialusis turtas registruojamas s skait  plano ilgalaikio materialaus turto 1201001-1210203 s skaitose.
                  sigijus ilgalaik  material j  turt  už simbolin  mokest  pagal turto perdavimo ir pri mimo akt  apskaitoje 
registruojamas ilgalaikio materialiojo turto sigijimo dien  tikr ja verte, jei tikr j  vert  galima patikimai nustatyti. Taip pat 
registruojamos iš kit  šaltini  gautos finansavimo sumos verte, lygia ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vert s ir simbolinio 
atlygio skirtumui. Jei tikrosios vert s negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simbolinio 
atlygio verte. 
                   Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusid v jimas pradedamas skai iuoti nuo kito m nesio 1 dienos, kai ilgalaikio 
materialiojo turto vienetas perduodamas naudoti.5 Biologinis turtas
Biologinio turto n ra

6 Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai
Finansinio turto ir finansini sipareigojim  centras neturi

7 Atsargos
Atsargos pripaž stamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsarg  apibr žim , pateikt  8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
                  Atsargos registruojamos pagal atsarg sigijimo dokumentus (s skait  fakt r , PVM s skait  fakt r , kai j  n ra – 
gabenimo važtarašt ) dokumento sudarymo data, atsargoms priskiriant kod  iš atsarg  klasifikatoriaus.
                  sigytos atsargos apskaitoje registruojamos j sigijimo ar pasigaminimo savikaina.                          Panev žio 
specialiojo ugdymo centras apskaitoje atsargos skirstomos  šias grupes (atsarg  priskyrimas konkre iai grupei detalizuotas 
8-ajame VSAFAS „Atsargos“):
            medžiagos ir žaliavos:
            kuras, degalai, tepalai; 
            atsargin s dalys (atsargin s dalys, skirtos remontuoti arba pakeisti susid v jusioms mašin rengini  (medicinos rangos, 
kompiuteri  ir kt.), transporto priemoni  dalims arba mazgams, kurie gali b ti naudojami tik vien  kart );
                    kin s medžiagos ir raštin s reikmenys (sanitarijos ir higienos paskirties priemon s ir kitos medžiagos kio 
reikm ms, kurios gali b ti naudojamos tik vien  kart ;
                    maisto produktai (jeigu staigos program  s matose maisto produktams yra numatyti asignavimai);
                    medikamentai ;
                    kinis inventorius:
                    kanceliarin s prek s (kurios gali b ti naudojamos daugiau negu vien  kart ) ir blankai;
                   spaudiniai;
Atsargos registruojamos s skait  plano atsarg  201001-2020009 s skaitose.             
              Atsargos nurašomos, kai sunaudojamos veikloje. Apskai iuodamas sunaudot  ar parduot  atsarg  savikain , centras 
taiko "pirmas gautas, pirmas išduotas" (FIFO) atsarg kainojimo b d , kain  b d .  Taikant FIFO b d , daroma prielaida, kad 
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2 Apskaitos politika

8 Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripaž stamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateikt
s vok  ir kriterijus.
         Finansavimo pajamos - finansavimo sum , gaut  arba gautin  iš vis  finansavimo šaltini , dalis, panaudota per ataskaitin
laikotarp  viešojo sektoriaus subjekto tur toms s naudoms kompensuoti.
                 Finansavimo s naudos - viešojo sektoriaus subjekto per tam tikr  laikotarp  suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos 
kitam viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajam  arba viešojo
sektoriaus subjekto suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajam  arba iš gaut  ar 
gautin  finansavimo sum .
                  L šos, kurias Centras perved  biudžet  ir gavo iš biudžeto atgal (paslaug  pardavimo, turto pardavimo ir kitos 
pajamos), n ra laikomos finansavimo sumomis. 
              Centro finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos :
1. finansavimo sumas iš valstyb s biudžeto;
2. finansavimo sumas iš savivaldyb s biudžeto;
3. finansavimo sumas iš Europos S jungos, užsienio valstybi  ir tarptautini  organizacij ;
4. finansavimo sumas iš kit  šaltini .
                               Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos  gautinas ir gautas.
                               Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš gautin  finansavimo sum
gaut  finansavimo sum  s skait  .         
                          Faktiškai gavus apskaitoje užregistruot  gautin  finansavimo sum  arba jos dal , gauta suma turi b ti sumažinta

9 Atid jiniai
Atid jini  n ra

10 Nuoma, finansin  nuoma (lizingas)
Nuomos ir finansin s nuomos n ra

11 Segmentai

12 Mokes i  ir socialini mok  pajamos
Mokes i  ir socialini mok  pajam  n ra

13 Kitos pajamos

14 S naudos
S naudos pripaž stamos ir Centro apskaitoje registruojamos t  ataskaitin  laikotarp , kur  jos buvo padarytos, t. y. kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant  pinig  išleidimo laik , kaip nustatyta 11-ajame VSAFAS „S naudos“.
 S naudos registruojamos 8 klas s s skait  plano s skaitose. 
                 S naudomis pripaž stama tik ta ankstesni j  ir ataskaitinio laikotarpi  išlaid , duosian i  ateityje ekonomin  naud , 
dalis, kuri tenka per ataskaitin  laikotarp  uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti b simaisiais laikotarpiais, 
apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansin se ataskaitose kaip turtas ir bus pripaž stamos s naudomis b simaisiais 
laikotarpiais.
                Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras pagrindin s veiklos s naudas rodo pagal j  pob d . Išskiriami šie 
pagrindin s veiklos s naud  straipsniai:
1. darbo užmokes io ir socialinio draudimo s naudos ;
2. nusid v jimo ir amortizacijos s naudos; 
3. komunalini  paslaug  ir ryši  s naudos ;
4. komandiruo i  s naudos ;
5. transporto s naudos ;
6. kvalifikacijos k limo s naudos ;
7. paprastojo remonto ir eksploatacijos s naudos –  ;
8. nuvert jimo ir nurašyt  sum  s naudos ;                                                                                       
9. sunaudot  ir parduot  atsarg  savikaina ;                                                                                                                
10. socialini  išmok  s naudos  ;                                                                  
11. kit  paslaug  s naudos;                                                        
12. kitos pagrindin s veiklos s naudos .

15 Valstyb s skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta
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2 Apskaitos politika

21-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standartas „Sandoriai užsienio valiuta“ nustato, kaip viešojo 
sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansin se ataskaitose sandorius užsienio valiuta. Juo vadovaujantis 
Centras apskaito valiutines operacijas , registruoja apskaitoje ir teikia finansines ataskaitas.
Sandoris ir su juo susijusi kin  operacija užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu vertinami ir registruojami apskaitoje 
valiuta, kuria sudaromas finansini  ataskait  rinkinys (toliau – finansini  ataskait  rinkinio valiuta), taikant sandorio dienos 
valiutos 
kurs .
Komandiruot s išlaidos, padarytos užsienio valiuta, kai avansas nebuvo išmok tas, finansini  ataskait  rinkinio valiuta 
vertinamos taikant išvykimo  komandiruot  dien  galiojus  valiutos kurs . Jei už komandiruot  užsienyje išmokamas avansas, 
komandiruot s išlaidos, padarytos užsienio valiuta, finansini  ataskait  rinkinio valiuta vertinamos taikant avanso išmok jimo 
dien  galiojus  valiutos kurs .
Valiutos kurso i r valiutos ke itimo kurso skirt umas, susidar s kei iant (perkant a r parduodan t) valiut , laikomas banko 
paslauga ir apskaitoje registruojamas kaip pagrindin s veiklos kitos s naudos. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutin  dien
valiutiniai straipsniai vertinami (perkainojami) taikant tos dienos užsienio valiutos kurs .
Nepinigini  straipsni  tikroji vert , nustatyta užsienio valiuta, perskai iuojama ir apskaitoje registruojama finansini
ataskait  rinkinio valiuta taikant tikrosios vert s nustatymo dien  galiojus  užsienio valiutos kurs .17 Straipsni  tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir pra jusio ataskaitinio laikotarpio finansin se ataskaitose 
atitinkamos informacijos n ra, t. y. finansini  ataskait  straipsni  sumos lygios nuliui.
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P9 Išankstiniai apmok jimai

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutin  ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin  pra jusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstini  apmok jim sigijimo savikaina 1.294,97 947,43

1.1    Išankstiniai apmok jimai tiek jams 538,91 440,53

1.2    Išankstiniai apmok jimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3    Išankstiniai mokes i  mok jimai

1.4    Išankstiniai mok jimai Europos S jungai

1.5    Išankstiniai apmok jimai darbuotojams

1.6    Kiti išankstiniai apmok jimai

1.7    Ateinan i  laikotarpi  s naudos ne viešojo sektoriaus subjekt  pavedimams vykdyti 756,06 506,90

1.8    Kitos ateinan i  laikotarpi  s naudos

2 Išankstini  apmok jim  nuvert jimas

3 Išankstini  apmok jim  balansin  vert  (1-2) 1.294,97 947,43

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK JIMUS
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P11 Pinigai ir pinig  ekvivalentai

Eil. Straipsniai
Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstyb s biudžeto ( skaitant Europos S jungos finansin
param ) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

3.027,94 3.651,45

1.1    Pinigai bank  s skaitose 3.027,94 3.651,45
1.2    Pinigai kasoje 
1.3    Pinigai kelyje 
1.4    Pinigai šaldytose s skaitose
1.5    Pinig šaldytose s skaitose nuvert jimas
1.6    Pinig  ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldyb s biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1    Pinigai bank  s skaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai šaldytose s skaitose
2.5    Pinig šaldytose s skaitose nuvert jimas
2.6    Pinig  ekvivalentai

3
Pinigai ir pinig  ekvivalentai iš kit  šaltini
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

3.1    Pinigai bank  s skaitose 
3.2    Pinigai kasoje 
3.3    Pinigai kelyje 
3.4    Pinigai šaldytose s skaitose
3.5    Pinig šaldytose s skaitose nuvert jimas
3.6    Ind liai, kuri  terminas neviršija trij  m nesi
3.7    Kiti pinig  ekvivalentai 
4 Iš viso pinig  ir pinig  ekvivalent  (1+2+3) 3.027,94 3.651,45
5 Iš j  ištekli  fond  l šos 

Paskutin  pra jusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG  EKVIVALENTUS

Paskutin  ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P21 Kitos pagrindin s veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskai iuotos pagrindin s veiklos kitos pajamos 45.542,31 54.591,76
1.1    Pajamos iš rinkliav

1.2
   Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos ind li  ir sipareigojim  investuotojams 
draudimo statym  mokam mok  fondus

1.3    Suteikt  paslaug  pajamos** 45.542,31 54.591,76
1.4    Kitos
2 Pervestinos  biudžet  pagrindin s veiklos kitos pajamos
3 Pagrindin s veiklos kitos pajamos 45.542,31 54.591,76

PAGRINDIN S VEIKLOS KIT  PAJAM  PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI  VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINI  ATASKAIT  AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansini  ataskait  aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansini  ataskait
aiškinamojo rašto tekste.
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P21 Kitos pagrindin s veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Pra j s ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 119,33 104,40
1.1    Pajamos iš atsarg  pardavimo

1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
1.3    Pajamos iš administracini  baud

1.4    Nuomos pajamos 119,33 104,40
1.5    Suteikt  paslaug , išskyrus nuom , pajamos**

1.6    Kitos

2 Pervestinos  biudžet  kitos veiklos pajamos 471,20

3 Kitos veiklos s naudos
3.1    Sunaudot  ir parduot  atsarg  savikaina
3.2    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3    Ilgalaikio turto nusid v jimo ir amortizacijos s naudos
3.4    Paslaug  s naudos
3.5    Darbo užmokes io ir socialinio draudimo s naudos
3.6    Kitos veiklos s naudos
4 Kitos veiklos rezultatas 119,33 575,60

KITOS VEIKLOS PAJAM  IR S NAUD  PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI  VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI  ATASKAIT  AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansini  ataskait  aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansini  ataskait
aiškinamojo rašto tekste.
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P23 Finansin s ir investicin s veiklos pajamos ir s naudos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansin s ir investicin s veiklos pajamos
1.1    Pelnas d l valiutos kurso pasikeitimo
1.2    Baud  ir delspinigi  pajamos
1.3    Pal kan  pajamos
1.4    Dividendai
1.5    Kitos finansin s ir investicin s veiklos pajamos*
1.6    Pervestinos finansin s ir investicin s veiklos pajamos
2 Finansin s ir investicin s veiklos s naudos -19,97
2.1    Nuostolis d l valiutos kurso pasikeitimo
2.2    Baud  ir delspinigi  s naudos -19,97
2.3    Pal kan  s naudos
2.4    Kitos finansin s ir investicin s veiklos s naudos*
3 Finansin s ir investicin s veiklos rezultatas (1-2) -19,97

FINANSIN S IR INVESTICIN S VEIKLOS PAJAMOS IR S NAUDOS

* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P24 Finansin s rizikos valdymas

Eil.
Nr.

sipareigojim  dalis valiuta
Balansin  vert  ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansin  vert  ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 34.501,41 28.376,40
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 34.501,41 28.376,40

INFORMACIJA APIE SIPAREIGOJIM  DAL  ( SKAITANT FINANSIN S NUOMOS (LIZINGO) SIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS


