
 
 

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA 
Biudžetinė įstaiga, prof. S.Ušinsko g. 43, LT-83157 Pakruojis, tel. (8 421) 51 260 

el. paštas Pakruojomuzika@gmail.com 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290067470 

 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

I. BENDROJI DALIS 

1.1.  Finansinių ataskaitų rengėjas  

 Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla yra biudžetinė įstaiga, jos steigėja yra Pakruojo rajono 

savivaldybė, įregistruota Juridinių asmenų registre 1995 m. balandžio 24 d., įstaigos kodas 290067470. 

Mokyklos veiklos tikslas – plėsti muzikos srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, suteikti 

papildomas dalykines kompetencijas, gerinti jaunų žmonių laisvalaikio užimtumo kokybę. Mokyklos 

veiklos uždaviniai – atskleisti mokinių meninius gabumus ir kūrybiškumą, plėtoti jų gebėjimus ir talentą, 

ugdyti vaikų asmenines, kultūrines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas per saviraiškos, 

pažinimo ir lavinimosi poreikių tenkinimą. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla yra viešasis 

juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose 

bankuose, atributiką. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos  

Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, kitais 

teisės aktais ir mokyklos nuostatais. 

1.2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija 

 2017 m. biudžetiniai metai. 

1.3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus  

 Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų. 

1.4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 

 Vidutinis darbuotojų skaičius 2017 metais – 30. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos piniginiais vienetais – eurais. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

2.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma buhalterinė apskaita 
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 Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, 

Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus 

finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką. 

 Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

 1) valstybės funkciją; 

 2) programą; 

 3) lėšų šaltinį; 

 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

 Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžioje knygoje. 

Taikomi kaupimo, subjekto tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai. 

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.  

2.2. Finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS 

 

 Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. 

 

Nematerialusis turtas.  

 Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.  

 Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės 

ataskaitoje jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą 

amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.  

 Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 

nenustatoma.  

 Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas, kuris patvirtintas 

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktoriaus 2013-04-19 įsakymu Nr. V-60b : 

Eil. 

Nr. 
Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais) 

1. Programinė įranga ir licencijos 1 

   

   

 

Ilgalaikis turtas  

 

 Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka materialiojo 

turto sąvoką ir 12-ojo VSAFAS  „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus. Ilgalaikis materialusis 



3 

 

turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir 

visus jo pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu 

apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis 

turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. 

Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto minimali vertė nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu 

materialiuoju turtu yra 500 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai 

proporcingu (tiesiniu) metodu.  Likvidacinė vertė nenustatoma. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai 

patvirtinti Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktoriaus 2013-04-19 įsakymu Nr. V-60b. 

 Nustatytas toks kiekvienos turto grupės turto naudingo tarnavimo laikas: 

 

Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio materialiojo turto grupė 

Naudingo tarnavimo 

laikas (metais) 

1. Žemė Nenustatoma 

2. Pastatai  100 - 15 

3. Infrastruktūros ir kiti statiniai 15 

4 Transporto priemonės 6 

5. Mašinos ir įrenginiai 10 - 3 

6. Kompiuterinė ir organizacinė technika 4 

7. Baldai ir biuro įranga 8 

8. Muzikos instrumentai 15 - 8 

 

Atsargos. 

 Atsargų apskaita pasirinkta  pagal 8 – ojo VSAFAS „Atsargos“ reikalavimus. 

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina,  Finansinės būklės ataskaitoje parodytos 

įsigijimo savikaina. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, taikoma konkrečių kainų 

įkainojimo metodą. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita 

tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje kiekine ir vertine išraiška. 

Finansinis turtas 

 Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomas visos sąlygos, nustatytos 17 

- ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai “ 12 priede. Pirmą kartą pripažindama 

finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. 

Gautinos sumos 

 Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį 

turtą pagal 17 - ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai. Gautinos sumos pirminio 

pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

  Finansavimo sumos 
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            Gautos(gautinos) ir panaudotos finansavimo sunos pripažįstamos finansavimo pajamomis  

tais laikotarpiais, kai padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

                      

 Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 - ojo VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas, 

gautas ir panaudotas . Finansavimo sumos 20-ojo VSAFAS 4,5 priedas. 

 Finansiniai  įsipareigojimai 

 

 Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie 

įsipareigojimai įvertinami: 

 a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina; 

 b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai-įsigijimo savikaina. 

 Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, 

žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus.      

 Pajamos 

 

 Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 – 

ąjame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti 

sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos susijusios su ta pačia ūkine operacija ar įvykiu, 

yra pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų 

grupei atskirai. Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į: 

 1. pagrindinės veiklos; 

 2. kitos veiklos; 

 3. finansinės ir investicinės veiklos. 

 Pajamos apskaitoje registruojamos 7 klasės sąskaitų plano sąskaitose. 

Sąnaudos 

 

 Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo patirtos, 

t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Registruojamos 

sąnaudos yra grupuojamos pagal Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos veiklą ir sąnaudų pobūdį. 

Sąnaudų apskaita Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje pasirinkta vadovaujantis 11 – ojo 

VSAFAS „Sąnaudos“ reikalavimais. Sąnaudos apskaitoje registruojamos 8 klasės sąskaitų plano 

sąskaitose. 
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III. PASTABOS 

             Pastaba P04. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio 

materialiojo turto nepirko. Nurašyto turto nebuvo. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudaro 

105 371,42 Eur. 

 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo informacija pateikta 12-ojo 

VSAFAS 1 priede.  

 2017 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

ilgalaikio materialaus turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro  26 138,07 Eur, iš jų : 

            Kiti statiniai 1 032,21 Eur; 

 Kitos mašinos ir įrengimai 19 176,64 Eur; 

 Baldai 1 210,90 Eur; 

 Kompiuterinė įranga 4 718,32 Eur. 

Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialaus turto sąrašas: 

 

Eil.Nr. IMT pavadinimas IMT įsigijimo savik., Eur,ct Pastabos 

1. Garažas 1 032,21  

2. Akordeonas „Rojal standart“ 457,60  

3. Akordeonas „Voltmister“ 424,00  

4. Muzikinis centras Panasonic 460,50  

5. Akordeonas Scanali 868,86  

6. Akordeonas „Voltmister“ 289,62  

7. Pianinas Petrov 1419,14  

8. Akordeonas Voltmister 579,24  

9. Bosinės kanklės 295,41  

10. Akordeonas 579,24  

11. Pianinas 579,24  

12. Televizorius 530,01  

13. Trombonas Maestro 289,62  

14. Saksofonas 753,01  

15. Gitara Abhambra 5c 661,78  

16. Pianinas „Ryga“ 335,96  

17. Pianinas „Ukraina“ 335,96  

18. Pianinas „Ryga“ 1 291,72 4 vnt 

19. Pianinas „Petrov“ 720,29  



6 

 

20. Pianinas „Ryga“ 654,54 2 vnt 

21. Pianinas „Petrov“ 576,05  

22. Pianinas 449,49  

23. Pianinas „Junost“ 335,96  

24. Pianinas 414,74  

25. Pianinas „Ryga“ 331,62  

26. Kolonėlės 382,30  

27. Kolonėlės 382,59  

28. Saksofonas tenoras Shill 579,24  

29. Kanklės su įdėklu 1 093,60 2 vnt 

30. Bosinė gitara 933,16  

31. Saksofonas 2 172,15  

32. Kompiuteris 527,11  

33. Kompiuteris Family VX, monitorius LG, 

kolonėlės, pelė, klaviatūra 

550,57  

34. Nešiojamas kompiuteris Acer V5-571 su pele 2 132,76 4 vnt 

35. Projektorius ViewSonic PJ656 613,74  

36. Kompiuteris nešiojamas Asus A3F 894,14  

37. Stalas „Vytautas“ 1 210,90  

 Iš viso 26 138,07  

 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudarė 105 371,42 Eur. 

 Pastaba P10. Per vienerius metus gautinos sumos. 2017 m. gruodžio 31 d. per vienerius 

metus gautinos sumos sudarė 13 562,62 Eur, iš jų: gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas 

prekes, turtą, paslaugas 2 420,46 Eur ir sukauptos gautinos  sumos iš biudžeto 11 142,16 Eur.  

Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto sudaro: 

Eil. 

Nr. 
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur) 

1. Sukauptiems atostoginiams 1 771,08 

2. Sukauptoms įmokoms Sodrai 507,64 

3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 6 040,97 

3. Tiekėjams už suteiktas paslaugas: 2 822,47 

 komunalinės paslaugos 2 822,47 

 IŠ VISO: 11 142,16 

  

 Pastaba P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 12 696,46 Eur, 

tame skaičiuje (17-ojo VSAFAS 8 priedas): 

Eil. Įstaigos banko sąskaita Lėšų likutis,  Pastaba 
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Nr. Eur 

1. LT374010045600206640 0,00 Biudžeto lėšų likutis. 

2. LT514010045600008314 3 998,58 Lėšų, gautų iš kitų šaltinių, 

likutis. 

3. LT414010051003548597 8 697,88 Projekto lėšos 

 

Pinigų likutis 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 5 725,51 Eur, o 2017 m. gruodžio 31 d. 12 696,46 Eur. 

Padidėjo dėl  projekto lėšų gavimo.  

 Pastaba P12. Finansavimo sumos sudaro 117 276,85 Eur. Informacija apie finansavimo 

sumas pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo 

VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 priede.  

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimą iš valstybės biudžeto – 50 177,87 Eur, iš 

jų: MK lėšų 38 900 Eur, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti 6 100,00 Eur, 

darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti 600,00 Eur, NVŠ lėšos 2 956,25 Eur,  projekto 

„Atrask save“ lėšos 1 621,62 Eur.  

Iš savivaldybės biudžeto gavo finansavimą 263 846,04 Eur (t.sk. projektas iš visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų 1 000,00 Eur).  Iš Europos Sąjungos gavo 

finansavimą 21 116,46 Eur (projekto „Atrask save“ lėšos 18 378,38 Eur ir NVŠ lėšos 2 738,08 

Eur). Iš kitų šaltinių gavo finansavimą  2 384,95 Eur (t. sk. 2 proc. parama 1 277,31 Eur, Pakruojo 

rajono savivaldybės parama 800,00 Eur, Rotary klubo parama 300,00 Eur, kitos lėšos 7,64 Eur). 

Neatlygintinai gautas turtas iš valstybės biudžeto – 6,75 Eur. 

Panaudojo savo veikloje – 335 900,01 Eur, iš jų:  valstybės biudžeto 50 184,62 Eur, 

savivaldybės biudžeto 270 562,43 Eur, iš Europos Sąjungos 12 636,48 Eur, iš kitų šaltinių 2 516,48 

Eur.                

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 117 276,85 Eur, iš jų: 

savivaldybės biudžeto 104 053,81 Eur (finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis mažesnis 

nei praėjusio laikotarpio likutis dėl turto nusidėvėjimo), iš Europos Sąjungos 8 617,29 Eur 

(finansavimo sumų iš Europos Sąjungos likutis didesnis nei praėjusiais metais dėl projektų lėšų 

gavimo) , iš kitų šaltinių 4 605,75 Eur (finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių 2017 m. pabaigoje 

mažesnis nei 2016 metais dėl didesnio lėšų panaudojimo). 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 12 207,64 Eur, iš jų: 

tiekėjams mokėtinos sumos 3 887,95 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 6 040,97 Eur, 

sukauptos mokėtinos sumos 2 278,72 Eur. 

    

  Pastaba P17. Tiekėjams mokėtinos sumos  3 887,95 Eur, tame skaičiuje: 

1. Komunalinės paslaugos 3 800,12 Eur; 

2. Kitos paslaugos 7,24 Eur; 
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Kreditorinio įsiskolinimo iššifravimas pagal tiekėjus: 

 

Tiekėjo pavadinimas Skolos suma (Eur) 2017.12.31 

AB ESO 122,83 už elektros energiją 

UAB „Dezinfa“ 7,24 už paslaugas 

UAB „Pakruojo šiluma“ 3 677,29 už šildymą 

Iš viso 3 887,95  

  

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 6 040,97 Eur, tai yra skola Sodrai. 

Sukauptas mokėtinas sumas 2016 m. ir 2017 m. sudarė sukauptos atostoginių sąnaudos. 2016 m. 

gruodžio 31 d. jos sudarė 1 333,12 Eur, o 2017 m. pabaigoje ši suma sudarė 2 278,72 Eur. 

Padidėjimą sąlygojo tai, kad darbuotojai panaudojo mažesnį jiems priklausančių atostogų dienų 

skaičių. Ataskaitinio laikotarpio sukauptos mokėtinos sumos sudarytos iš:  

 

Eil. 

Nr. 
Sukauptos mokėtinos sumos 

2017-12-31 

Suma (Eur) 

2016-12-31 

Suma (Eur) 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 1 771,08 1 017,81 

2. 
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų 

sąnaudos 
507,64 315,31 

 IŠ VISO: 2 278,72 1 333,12 

             

 

Pastaba P18. Grynąjį turtą sudaro 2 146,01 Eur (einamųjų metų deficitas 3 105,61 Eur, 

ankstesniųjų metų perviršis 5 251,62 Eur).  

 Pastaba P21. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 19 847,51 Eur, tai yra tėvų įnašai.  

Pastaba P02. Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos per 2017 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 

368 660,77 Eur. 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos per 2017 metų ataskaitinį 

laikotarpį sudarė 318 598,01 Eur,  palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 7,9 proc. 

Šios sąnaudos sudarė 86,4 proc. nuo visų pagrindinės veiklos sąnaudų (plačiau analizuojama P22 

pastaboje). 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per 2017 metų ataskaitinį laikotarpį 

sudarė 7 016,84 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 10,2 proc.  

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per 2017 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 26 905,29 

Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1,5 proc. Šias sąnaudas sudarė: 

šildymas – 21 439,58 Eur, elektros energija – 2 512,61 Eur, ryšių paslaugas – 1 432,86 Eur, 

vandentiekis ir kanalizacija – 696,49 Eur, kitos komunalinės paslaugos – 823,75 Eur. 
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Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 577,00 Eur, palyginus su 

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 7,4 proc. 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 9 186,40 Eur, 

palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 14,6 proc.  

Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 6 377,23 Eur, palyginus su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo dvigubai (praėjusį ataskaitinį laikotarpį sudarė 14 045,66 Eur).  

 Pastaba P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos atitinka 24 VSAFAS. 

Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 318 598,01 Eur 

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:  

 

 

Eil. 

Nr.  
Sąnaudos 

2017 m. 

Suma (Eur) 

2016 m. 

Suma (Eur) 

1. Darbo užmokesčio 207 522,90 202 545,98 

1.1. Iš jų išeitinių išmokų   

2. Atostogų ir kompens. už nepan. atostogas išmokų 35 671,64 22 672,06 

3. Ligos pašalpų 584,93 488,13 

4. 
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo 

užmokesčio 
74818,54 

69 628,36 

    

 IŠ VISO: 318 598,01 295 334,53 

  

 

Pastaba P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

siekė 1,40 Eur. Tai delspinigiai Sodrai.   

 Pastaba P02.  Informacija apie 2017 m. segmentus atskleista 25-o-jo VSAFAS 

“Segmentai” priede. 

 Pastaba P24. Įsipareigojimai nacionaline valiuta ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 12 

207,64 Eur (praėjusiais metais buvo 1 696,84 Eur). Padidėjo dėl to, kad 2017 metų pabaigoje dėl 

negauto finansavimo liko įsiskolinimas Sodrai 30,48 proc. (6 040,97 Eur), didesnis įsiskolinimas 

tiekėjams ir didesnis atostogų rezervas. 

  

 

 

Direktorė                                                          Nijolė Pupinienė 

 

 

 

Parengė: Buhalterė Regina Šukienė 


