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A. ILGALAIKIS TURTASILGALAIKIS TURTASILGALAIKIS TURTAS 387.861,98 380.041,40

I. Nematerialusis turtasNematerialusis turtasNematerialusis turtas 462,50 0,00

I.1 Plėtros darbaiPlėtros darbai 0,00 0,00

I.2 Programinė įranga ir jos licencijosPrograminė įranga ir jos licencijos 462,50 0,00

I.3 Kitas nematerialusis turtasKitas nematerialusis turtas 0,00 0,00

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimaiNebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00 0,00

I.5 PrestižasPrestižas 0,00 0,00

II. Ilgalaikis materialusis turtasIlgalaikis materialusis turtasIlgalaikis materialusis turtas 387.399,48 380.041,40

II.1 ŽemėŽemė 0,00 0,00

II.2 PastataiPastatai 378.880,82 370.865,83

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniaiInfrastruktūros ir kiti statiniai 80,98 130,57

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybėsNekilnojamosios kultūros vertybės 0,00 0,00

II.5 Mašinos ir įrenginiaiMašinos ir įrenginiai 1.501,86 1.755,03

II.6 Transporto priemonėsTransporto priemonės 0,00 0,00

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybėsKilnojamosios kultūros vertybės 0,00 0,00

II.8 Baldai ir biuro įrangaBaldai ir biuro įranga 27,43 109,42

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtasKitas ilgalaikis materialusis turtas 6.908,39 7.180,55

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimaiNebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00 0,00

III. Ilgalaikis finansinis turtasIlgalaikis finansinis turtasIlgalaikis finansinis turtas 0,00 0,00

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtasMineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtasMineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00 0,00

B. BIOLOGINIS TURTASBIOLOGINIS TURTASBIOLOGINIS TURTAS 0,00 0,00

C. TRUMPALAIKIS TURTASTRUMPALAIKIS TURTASTRUMPALAIKIS TURTAS 88.694,12 42.808,04

I. AtsargosAtsargosAtsargos 1.160,44 913,30

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargosStrateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00 0,00

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriusMedžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 1.160,44 913,30

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartysNebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00 0,00

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 0,00

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduotiIlgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00 0,00

II. Išankstiniai apmokėjimaiIšankstiniai apmokėjimaiIšankstiniai apmokėjimai 20,92 45,96

III. Per vienus metus gautinos sumosPer vienus metus gautinos sumosPer vienus metus gautinos sumos 87.378,62 41.613,80

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumosGautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00 0,00

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokosGautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00

III.3 Gautinos finansavimo sumosGautinos finansavimo sumos 0,00 0,00

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugasGautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1.767,09 1.659,20

III.5 Sukauptos gautinos sumosSukauptos gautinos sumos 85.583,76 39.908,12

III.6 Kitos gautinos sumosKitos gautinos sumos 27,77 46,48

IV. Trumpalaikės investicijosTrumpalaikės investicijosTrumpalaikės investicijos 0,00 0,00

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentaiPinigai ir pinigų ekvivalentaiPinigai ir pinigų ekvivalentai 134,14 234,98

IŠ VISO TURTO:IŠ VISO TURTO:IŠ VISO TURTO: 476.556,10 422.849,44

D. FINANSAVIMO SUMOSFINANSAVIMO SUMOSFINANSAVIMO SUMOS 388.013,44 380.184,80

I. Iš valstybės biudžeto Iš valstybės biudžeto Iš valstybės biudžeto 1.191,88 73,76

II. Iš savivaldybės biudžetoIš savivaldybės biudžetoIš savivaldybės biudžeto 386.402,58 379.588,32

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 297,91 480,12



IV. Iš kitų šaltiniųIš kitų šaltiniųIš kitų šaltinių 121,07 42,60

E. ĮSIPAREIGOJIMAIĮSIPAREIGOJIMAIĮSIPAREIGOJIMAI 83.174,98 38.570,60

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

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiIlgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 0,00

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiIlgalaikiai atidėjiniai 0,00 0,00

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimaiKiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00

II. Trumpalaikiai įsipareigojimaiTrumpalaikiai įsipareigojimaiTrumpalaikiai įsipareigojimai 83.174,98 38.570,60

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiIlgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00 0,00

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalisIlgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00 0,00

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiTrumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 0,00

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosMokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00 0,00

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąMokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00 0,00

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

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 0,00 0,00

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 0,00 0,00

II.7 Mokėtinos socialinės išmokosMokėtinos socialinės išmokos 0,00 0,00

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosGrąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00 0,00

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumosTiekėjams mokėtinos sumos 5.442,54 6.722,21

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimaiSu darbo santykiais susiję įsipareigojimai 45.884,05 0,00

II.11 Sukauptos mokėtinos sumosSukauptos mokėtinos sumos 31.848,39 31.848,39

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimaiKiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00

F. GRYNASIS TURTASGRYNASIS TURTASGRYNASIS TURTAS 5.367,68 4.094,04

I. Dalininkų kapitalasDalininkų kapitalasDalininkų kapitalas 0,00 0,00

II. RezervaiRezervaiRezervai 0,00 0,00

II.1 Tikrosios vertės rezervasTikrosios vertės rezervas 0,00 0,00

II.2 Kiti rezervaiKiti rezervai 0,00 0,00

III. Nuosavybės metodo įtakaNuosavybės metodo įtakaNuosavybės metodo įtaka 0,00 0,00

IV. Sukauptas perviršis ar deficitasSukauptas perviršis ar deficitasSukauptas perviršis ar deficitas 5.367,68 4.094,04

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitasEinamųjų metų perviršis ar deficitas 1.273,64 302,58

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitasAnkstesnių metų perviršis ar deficitas 4.094,04 3.791,46

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:

476.556,10 422.849,44

DirektorėDirektorėDirektorėDirektorėDirektorė Jurgita ZalatorienėJurgita Zalatorienė
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Vyr.buhalterėVyr.buhalterėVyr.buhalterėVyr.buhalterėVyr.buhalterė Toma ŠyvokienėToma Šyvokienė
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