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Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr. StraipsniaiStraipsniaiStraipsniai
Pastabos

 Nr. 

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

A. ILGALAIKIS TURTASILGALAIKIS TURTASILGALAIKIS TURTAS 2.209.502,73 2.255.415,42

I. Nematerialusis turtasNematerialusis turtasNematerialusis turtas 0,00 0,00

I.1 Plėtros darbaiPlėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijosPrograminė įranga ir jos licencijos

I.3 Kitas nematerialusis turtasKitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimaiNebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 PrestižasPrestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtasIlgalaikis materialusis turtasIlgalaikis materialusis turtas 2.209.502,73 2.255.415,42

II.1 ŽemėŽemė

II.2 PastataiPastatai 2.161.668,05 2.201.025,29

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniaiInfrastruktūros ir kiti statiniai

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybėsNekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiaiMašinos ir įrenginiai 8.118,37 704,88

II.6 Transporto priemonėsTransporto priemonės 13.774,56 18.940,08

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybėsKilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įrangaBaldai ir biuro įranga 6.092,55 13.520,09

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtasKitas ilgalaikis materialusis turtas 19.849,20 21.225,08

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimaiNebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III. Ilgalaikis finansinis turtasIlgalaikis finansinis turtasIlgalaikis finansinis turtas

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtasMineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtasMineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTASBIOLOGINIS TURTASBIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTASTRUMPALAIKIS TURTASTRUMPALAIKIS TURTAS 42.145,15 31.602,59

I. AtsargosAtsargosAtsargos 99,70 82,69

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargosStrateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriusMedžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 99,70 82,69

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartysNebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

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

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduotiIlgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II. Išankstiniai apmokėjimaiIšankstiniai apmokėjimaiIšankstiniai apmokėjimai 249,29

III. Per vienus metus gautinos sumosPer vienus metus gautinos sumosPer vienus metus gautinos sumos 40.710,58 29.690,47

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumosGautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokosGautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumosGautinos finansavimo sumos

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugasGautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

III.5 Sukauptos gautinos sumosSukauptos gautinos sumos 40.710,58 29.690,47

III.6 Kitos gautinos sumosKitos gautinos sumos

IV. Trumpalaikės investicijosTrumpalaikės investicijosTrumpalaikės investicijos

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentaiPinigai ir pinigų ekvivalentaiPinigai ir pinigų ekvivalentai 1.334,87 1.580,14

IŠ VISO TURTO:IŠ VISO TURTO:IŠ VISO TURTO: 2.251.647,88 2.287.018,01



D. FINANSAVIMO SUMOSFINANSAVIMO SUMOSFINANSAVIMO SUMOS 2.210.937,30 2.257.327,54

I. Iš valstybės biudžeto Iš valstybės biudžeto Iš valstybės biudžeto 38.161,70 51.629,07

II. Iš savivaldybės biudžetoIš savivaldybės biudžetoIš savivaldybės biudžeto 2.169.679,24 2.201.923,42

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 1.269,38 1.471,44

IV. Iš kitų šaltiniųIš kitų šaltiniųIš kitų šaltinių 1.826,98 2.303,61

E. ĮSIPAREIGOJIMAIĮSIPAREIGOJIMAIĮSIPAREIGOJIMAI 40.710,58 29.690,47

I. Ilgalaikiai įsipareigojimaiIlgalaikiai įsipareigojimaiIlgalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiIlgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiIlgalaikiai atidėjiniai

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimaiKiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimaiTrumpalaikiai įsipareigojimaiTrumpalaikiai įsipareigojimai 40.710,58 29.690,47

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiIlgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalisIlgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiTrumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosMokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąMokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondusMokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00 0,00

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.7 Mokėtinos socialinės išmokosMokėtinos socialinės išmokos

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosGrąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumosTiekėjams mokėtinos sumos 96,49 0,31

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimaiSu darbo santykiais susiję įsipareigojimai

II.11 Sukauptos mokėtinos sumosSukauptos mokėtinos sumos 40.614,09 29.690,16

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimaiKiti trumpalaikiai įsipareigojimai

F. GRYNASIS TURTASGRYNASIS TURTASGRYNASIS TURTAS 0,00 0,00

I. Dalininkų kapitalasDalininkų kapitalasDalininkų kapitalas

II. RezervaiRezervaiRezervai 0,00 0,00

II.1 Tikrosios vertės rezervasTikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervaiKiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtakaNuosavybės metodo įtakaNuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitasSukauptas perviršis ar deficitasSukauptas perviršis ar deficitas 0,00 0,00

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitasEinamųjų metų perviršis ar deficitas

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitasAnkstesnių metų perviršis ar deficitas

G. MAŽUMOS DALISMAŽUMOS DALISMAŽUMOS DALIS

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

2.251.647,88 2.287.018,01

DirektorėDirektorėDirektorėDirektorėDirektorė Dalia PaltanavičienėDalia Paltanavičienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas) (vardas ir pavardė)(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterėVyr.buhalterėVyr.buhalterėVyr.buhalterėVyr.buhalterė Lucija GaidienėLucija Gaidienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas) (vardas ir pavardė)(vardas ir pavardė)


