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FINANSINIU ATASKAITU
AISKINAMASIS RASTAS

I.BENDROJI DALIS

Kelmes J.Graiditno gimnazijayra biudZetine istaiga,finansuojama i5 Lietuvos
Respublikos savivaldybes biudZeto,kodas 1 90091 584.

Adresas:Raseiniq g.Nr. l,Kelmd,Lietuvos Republika.
Steigeja ir kontroliuojantis subjektas yra Kelmes rajono savivaldybe.
Pagrindine veikla:Vidurinis mokymas"
Gimnaz4a yra atskiras juridinis vienetas,turintis herbini anspaud4 bei atsiskaitom4j4

s4skait4 DNB NORD,Swedbank banke.Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq
ataskaitq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius.

Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal2015 metq paskutines dienos
duomenimis.

Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei filialq ar kitq strukturiniq padaliniq
gimnazija neturi.

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius-65.fstaigos
ataskaitinio laikotarpio pabai goj e patvirtinti 23,25 etatai.

II.APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos parengtos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir
finansines atskaitomybes standartus(toliau-VSAFAs).

Gimnazija,tvarkydama buhaltering apskait4 ir rengdama fi nansines
ataskaitas,vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politikd,patvirtint4 direktoriaus 2011m.rugpjtdio
3ld.isakymu Nr.77"Del apskaitos dokumentq tvirtinimo".Apskaitos politika apima Dkiniq operacijq
ir fvykiq pripaZinimo,ivertinimo ir apskaitos principus,metodus ir taisykles.

Apskaitai tvarkyti naudoj ama buhalterines apskaitos programa"stekas" ir
,,Nevda",kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
1) valstybes funkcija;
2) program4;
3) le5q Saltini;
4) valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni.

Visos operacijos ir tikiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u didZiojoje
knygoje.Taikomi kaupimo,subjekto,veiklos tgstinumo,periodiSkumo,pastovumo,piniginio



mato,palyginimo,turinio vir5enybes prie5 form4 principai.Pateikiama informacija yra
patikima,teisinga,ne5aliSka,visais reik5mingais atvej ais iSsami.

Kelmes raj ono savivaldybes administracij os direktoriaus 20 1 4m. gruodZio
3ld.isakymu Nr.A-1473 nustatytas apskaitoje taikytinas reik5mingumo kriterijus 0,1 proc.nuo
finansavimo sumq,tai yra nuo 2014 metais gautq finansavimo sumq sudaro 3050 Lt.

Nematerialusis turtas

Nematerialus turtas yrapipaiistamasjei atinka 13-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerialiaj am turtui nustatytus kriterij us.

Nematerialus turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo
savikaina.Po pirminio pripaZinimo nematerialus turtas,kurio naudingo tarnavimo laikas
ribotas,finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina,atdmus sukaupt4 amortizactj4ir
nuvertejim4jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4
nustatyt4 turto naudingo tamavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu.Likvidacine verte-0.

Neatlygintinai gautas nematerialus turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikr4ja verte pagal isigijimo dienos bflklgjei tikraja vertg imanoma patikimai
nustatyti.Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti negalima,tuomet nematerialus turtas registruojamas
simboline vieni lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialus turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas isigijimo savikaina,sukaupta amortizaclja ir nuvertejimas(ei jis yra).

[sigytas nematerialus turtas uZ simbolini mokesti registruojamas vertejei tikr4j4 vertg
galima patikimai nustatyti.Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti,nematerialus turtas
registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizacljos laikas:

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitojejei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo
kriterijus.

{sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruojamas isigijimo savikaina.Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas,i5skyrus
kulturos ir kitas vertybes,finansindse ataskaitose rodomas isigijimo savikaina,atemus sukaupt4
nusidevej im4 ir nuvertej im4j ei j is yra.Likvidacine verte-0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikrqja verte pagal isigijimo dienos bflklg.Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti
negalima,tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto
registruojamas isigijimo savikaina,sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas(ei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos bUklg.

{sigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolinimokestiregistruojamas ilgalaikio
materialiojo turto tikr4ja vertejei tikraja vertg galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto

Eil.nr. Turto sruoes Turto arnortizaclios normatyvas(metai)
1 Prosramind iransa 2



perdavimo taike tikrosios vertes metod4.Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti,ilgalaikis
materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai
proporcing4(tiesini)metod4 pagal ilgalaikio turto nusidevejimo(amortizacijos) normatyrus:

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina,o

sudarant finansines ataskaitas-isigijimo(pasigaminimo)savikaina at grynqa realizavimo
verte,atsiZvelgiant i tai,kuri i5 jq maZesne.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4jarealizavimo verte.
Apskaidiuo dama atsar gq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq

savikain4, g rmnazij a taiko konkre diq kainq ikainoj imo meto d4.

Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat
apskaitomq atsargq bUd4,kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq

sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti lkinis inventorius.Naudojamo

inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose kiekine ir vertine iSraiSka.

Eil.nr. Turto grupes Turto nusidevejimo
normatvvai(metai)

I Kapitaliniai miiriniai pastatai 115

2. Pastatai(sienos-iki 2,5 plytos storio,blokrtr..) 75
1J. Kiti statiniai 18

4. Gamybos ma5inos ir irengimai 15

5. Filmavimo.foto grafavimo,mobilioi o telefono rySio irenginiar 4

6. Radijo ir televizijos,informaciniq ir ryiiq technologijq tinklq
valdymo irenginiai tr tranga

9

7. Kitos ma5inos ir irenginai t4
8. Autobusai.krovininiai automobiliai,ir+ priekabos ir puspriekabes 6

9. Baldai 8

10. Kompiuteriai ir iu tranga 5

l1 Kopiiavimo ir dokumentu dauginimo priemones 6

t2. Kita biuro iransa 7

13. Scenos meno priemones 9

14. Pianinai.ro aliai l5
15. Akordeona 7

t6. Pudiamieii,mu5amieji,styginiai ir kt. 7

17. Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 7

18. Kitas ilealaikis materialus turtas 6



Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada,kai yra ivykdomos visos
s4lygos,nustatytos 17-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai".Pirm4kart4
pripaZindama fi nans ini turt4, gimna zrj a iv ertina j i i si gij imo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada,kai gimnazija igyja teisg gauti pinigus ar kit4
finansinf ttrt4pagal 17-Eli VSAFAS"Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai".Gautinos
sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.

Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina,atdmus
nuvertejimo nuostolius,o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos tsigijimo
savikaina,atemus nuvertejimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos,kai atitinka 20-oj o VSAFAS nustatytus kriterijus.
Gautos(gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais,kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
s4naudos.

Finansiniai isipareigojimai

Pirminio pripaZinimo metu finansinai isipareigoj imai ivertinami isigij imo
savikaina.Veliau Sie isipareigoj imai ivertinami :

a.ilgalaikiai finansiniai isiparteigoj imai-amortizuota savikaina;
b. trumpal aikiai finansiniai i siparei goj imai- i si gij imo savikaina.

Atiddjiniai

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tadak tik tada,kai del irrykio
praeityje gimnazijaturi dabarting teising prievolg ar neat5aukiamqi pasiZadejim4,ir tiketina,kad jam

ivykdyti bus reikalingi i5tekliai,o isipareigojimo suma gali blti patikimai ivertinta.Jei patenkinamos

ne visos Sios s4lygos,atidejiniai ndra pripaZistami.



Pajamos

Paj amq apskaitai taikomas kaupimo principas.Finansavimo paj amos pripaZistamos tuo
padiu laikotarpiu,kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.

Paj amo s,i 5 skyrus fi nans avimo paj amas,pripaZi stamo s,kai tiketina j o g gimn azrj a gaus

su sandoriu susijusi4 ekonoming naud4,kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima
patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.

S4naudos

S 4naudos apskaitoj e pripalistamo s vadovauj antis kaupimo ir palyginamumo
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu,kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos,neatsiZvelgiant i
pinigq i5leidimo laik4.Tais atvejais,kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma
tiesiogiai susieti su koknkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais
ataskaitiniais laikotarpiais,Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi,kada buvo
patirtos.

Gimnazljakas menesf pagal paskutines mdnesio dienos bdklg apskaidiuotas sumas
moketi uZ kasmetines atostogas pripaZista s4naudomis.Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams
moketi uZ kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripaZistamos s4naudomis vien4 kart4 per
metus.

Mokesdiq Europos S4jungai s4naudos pripaZistamos t4 ataskaitini laikotarpi,kurijos
yra patiriamos.

Turto nuvert€jimas

Nuo stoliai del turto nuvertej imo apskaitoj e pripaZistam r pagal nuvertej imo
poZymius.Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini,nustatoma,ar yra turto nuvertejimo poZymiq.Jeigu
yra vidiniq ar i5oriniq nuvertejimo poZymiq,nustatoma turto atsiperkamoji vertd,kuri palygininama
su turto balansine verte.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo
nuostolf,perskaidiuojamos busimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto
nusidevejimo(amortizacijos) sumos,kad turto nusidevimoji(amortizuojamoji) verte po nuvertejimo
bfitq tolygiai paskirstyta per vis4 likusijo naudingo tarnavimo laik4,t.y.nuvertejimo suma nuddvima
per likusi naudingo tamavimo laik4,maLinant nusidevej imo s4naudas.

[rykiai,pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

fvykiai,pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui,kurie suteikia papildomos informacijos
apie gimnazijos hnansing padetipaskutinE ataskaitinio laikotarpio dien4(koreguojantys



irykiai),atsiLvelgrant ijq itakos reik5mE parengtoms finansinems ataskaitoms,yra parodomi
finansinds bukles,veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose.Nekoreguojantys ivykiai,pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui apra5omi ai5kinamajame ra5te,kai jie yra reik5mingi.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkinf,turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos
ndra uZskaitomos tarpusavyje,i5skyrus atvejus,kai konkretus VSAFAS reikalauja bfltent tokios
uZskaitos(pvz.del draudiminio ivykio patirtos s4naudos yra uZskaitomos su gauta draudimo
i5moka).Palyginamieji skaidiai yra koreguojami,kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius
rezultatus.Apskaitos principq bei apskaitiniq iverdiq pasikeitimai,sudarant ataskaitinio laikotarpio
fi nansiniq ataskaitq rinkini,pateikiami ai5kinamaj ame raSte.

Apskaitos politikos keitimas

Grmnazrja pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4laik4 tam,kad bltq
galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas.Tokio palyginimo reikia
gimnazijos finansines bukles,veiklos rezultatq,grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms
nustatyti.Ukiniq operacijq bei rlkiniq ivykiq pripaZinimo,apskaitos ar del jq atsirandandio
turto,isipareigojimq,finansavimo sumq,pajamrl ir(arba)s4naudq vertinimoapskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu.Apskaitos politikos keitimasfinansindse ataskaitose parodomas
taikant retrospektyvini b[d4,t.y.nauja apskaitos politikataikoma taip,lyg ji visada butq buvusi
naudojama,todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ukinems operacijoms ir ukiniams
ivykiams nuo jq atsiradimo.

Apskaitiniq iveriiq keitimas

Apskaitiniai iverdiai yraperLiirimi tuo atvejujei pasikeidia aplinkybes,kuriomis buvo
remtasi atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq.Gimnazijos
apskaitinio iverdio pasikeitimo rcztltatas itraukiamas i t4 veiklos rezultatq ataskaitos eilutg,kurioje
buvo parodytas pirminis ivertis,nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik finansines
bukles ataskaitos straipsniams.Informacija,susijusi su apskaitinio fverdio pakeitimu,pateikiama
aiSkinamajame ra5te.

Apskaitos klaidq taisymas



Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos apskaitos klaidos,padarytos praejusiq ataskaitiniq
laikotarpiq finansinese ataskaitose.Apskaitos klaida laikoma esminejei jos vertine i5raiSka
individualiai arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5rai5komis yra didesne
nei 0,0025 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumrl vertds.

III.PASTABOS

Pastaba Nr.l..Nematerialusis turtas.Per ataskaitini laikotarpi gimnazija pirko
nematerialiojo turto uL 495,0 Eur.

Per ataskaitini laikotarp i grmnazija negavo neatlygintinai turto.
2015m.gruodZio 31d. visi5kai anortizuoto,tadiau vis dar naudojamo gimnazijos

veikloje nematerialiojo turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 32329,48E,ur.
Pastaba Nr.2.Ilgalaikis materialusis turtas.Per ataskaitini laikotarpi gimnazlja gavo

neatlygintinai 2886,728tr ilgalaikio materialaus turto ir pirko728,42 Eur.Viso 3015,39 Eur.
201Sm.gruodZio 31d.visiSkai nuddveto,tadiau vis dar naudojamo istaigos veikloje

materialaus turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 143304,88 Eur ,i5 jq:
Infrastruktlro s ir kiti statiniai-7 643,07 Eur ;
Kitos ma5inos ir irenginiai- 26681,81 Eur;
Baldai-7583,46 Eur;
Kompiuterine iranga- 65248,60 Eur ;

Kita biuro iranga- 28414,22Eur;
Pastatai-1484,01 Eur;
Scenos ir meno priemones- 6249,71Eur.

Pastaba Nr.3. Atsargos.Gimnaz4aper 2015 metus neatlygintinai gavo 10994,18 Eur
ir pirko 20148,93 Eur.

Pastaba Nr.4. Sukauptos gautinos sumos 35373,12 Eur.Informacija apie per vienerius
metus gautinas sumas pateikta 6 priede.Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto sudaro:

Sukauptos gautinos sumos sumaZejo IIl29,78Eur palyginus su 2014m.nes sumaZejo kreditorinis
isiskolinimas metrl pab aigai.

Pastaba Nr.S.Pinigai ir pinigq ekvivalentai 5889,51 Eur.Informacija apie pinigus ir
pinigq ekvivalentus pateikta 7 priede.

2015m.gruodZio 3ld.gimnazijos banko s4skaitoje(LT414010043800010146)liko
nepanaudota 1 35 1,65 Eur 2Yo pajamu,mokesdio, gr4Zinto VMf.

2015m.gruodLio 3ld.gimnazijos banko s4skaitoje(LT024010043800195870) liko
4537,63 Eur. ES projekto Erazmus* tolimesniam rykdymui, nebiudZetiniq le5q kasoje 0,23 Eur.

Eil.nr. Sukauptos sautinos sumos i5 biudZeto Paskutine ataskaitinio laikotaroio diena
Sukauptiems atosto giniams 26976.t4

2. Sukauptoms imokoms Sodrai 8357 ^2r
J. Tiekeiams uZ suteiktas oaslausas 12,62

4. Socialinems i5mokoms 27,15
Viso 35373,12



Pastaba Nr.6.Finansavimo sumos I0l 5237,80 Eur.Informacij a apie finansavimo
sumas pagal Saltini,tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini laikotarpipateikta 4 priede.

Finansavimo sumrl likudiai pateikti 4 priede.

Pastaba Nr.T.Moketinos socialines iSmokos 27,15Eur.Paskuting ataskaitinio
laikotarpio dien4 pripaZintas trumpalaikiq i5mokq isipareigojimas uZ paveLe1im427,l5 Eur.

Pastaba Nr.8.Tiekejams mokdtinos sumos l2,62Ettt: uZ rySiq paslaugas-l ,82Eur ,tL
gamybos i5laidas-10,80 Eur.Viso 12,62 Eur..Tiekejams moketinos sumos sumaZejo 17442,25

Eur,nes buvo gautas papildomas finansavimas ir sumaZinti isiskolinimai istaigoms.

Pastaba Nr.g.Sukauptos moketinos sumos(9 priedas)

Pastaba Nr.1O.Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos.Gimnazijos etatq

s4ra5e nurodytiems darbuotojams ataskaitini laikotarpipripaLinta 714768,81Eur darbo uZmokesdio

ir socialinio draudimo s4naudq:

Pastaba Nr. 1 I .Nusidevei imo fu amortizacij os s4naudos 3 3 026,2 9 Eur. S 4naudos
sumaZejo 3314,20 Eur del to,kad maleja turto,kuris dar butq nenusidevejgs.

Pastaba Nr.l2.Komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudos.Ataskaitinio laikotarpio
komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudas sudaro:

Pastaba Nr.l3.Transporto sqnaudos 1460 Eur.

Pastaba Nr.l4.Kvalifikacijos kelimo le5q s4naudos 3650,23 Eur.S4naudos sumaZdjo

1097,06 Eur palyginus su 2014m.del to,kad Siais metais mokesi maLiau mokiniq ir del to buvo
skirta maLiau le5q pagal metodik4 mokytojq kvalifikacijai kelti.

Eil.nr. Sukauptos moketinos sulnos Suma

I Sukauptos atostog niu s4naudos 26976,14
2. Sukauptos valstyb nio socialinio draudimo imoktl s4naudos 8357.21

Viso 35333

Ei1.nr. Sanaudos Suma

Darbo uZmokesdio 544956,46

2 Lieos 984.66

J. Socialinio draudimo 168827.69

Viso 7r4768,8r

Eil.nr. Sanaudos Suma

1 Sildvmo 32390.32

2. Elektros enersiios 6772.75
a
J. Vandentiekio ir kanal izaci ios t579.25
4. Atlieku tvarkymas 786.48

5. RySiu 252t.96
Viso 44050,76



Pastaba Nr.lS.Paprastojo remonto ir eksploatavimo s4naudos -tai uZ Silumos sistemq
prieLlir1l 100 Eur.

Pastaba Nr.16. Sunaudotq ir parduotq atsargq savikainos s4naudas 31 143,11 Eur
sudaro [kinis inventorius 10478,14 Eur atiduotas naudoti ir atsargos 20664,97 E:ur.

Pastaba Nr.l7.Kitq paslaugq s4naudos.Ataskaitinio laikotarpio kitq paslaugq
s4naudas sudaro:

Pastaba Nr.lS.Finansavimo pajamos 2015m.gruodZio 3ld.sudaro 89946I,70 Eur;i5
valstybes biudZeto-658192,32;15 savivaldybiq biudZetq-1888689,40 Eur;i5 ES-49004,72 Eur;i5 kitq
Saltiniq-3 3 9 6,26 Eur.P agrindines veiklos kitos paj amo s-93 6 1,4 0 Eur.

PRIDEDAMA.
1 .priedas Nematerialaus turto vertes pasikeitima s,2 lapai;
2.priedas Materialaus turto vertes pasikeitima s,2 lapai;
3.priedas Atsargq vertds pasikeitimas, 1 lapas;
4.priedas Finansavimo sumos pagal Saltini,tiksling paskirti ir jq pokydiai per
ataskaitini laikotarpi, 1 lapas.

Vyriausioji buhaltere
'' i/t^<A! Regina Kvietkauskiene

Eil.nr. S4naudos Suma
1 Aosausa 2r0.24
3. Banko paslausos 86,88
4. Sveikatos tikrinimas 196.70
5. Dezinfektoriu paslaugos 173,76
6. Mokiniu paveZei imo i5laidos 43995.70
7. Gamybos i5laidos 473.99
8 Kompiuterines programos aptarnavimo mokestis 463.40
9. ULvarlu matavima 110,00

10. I5 aidos maisto produktams 15799-40
11 K tos paslausos(ES proiektas) 1 8106.96
t2. K tos auk5diau neiSvardintos paslaugos

V SO 79617.03


