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FINANSINIU ATASKAITV
AISKINAMASIS RASTAS

I. BENDROJI DALIS

Gindq komisija prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Komisija) yra

biudZetine istaiga, finansuojama i5 Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto, kodas 300128184.

Adresas: Gedimino pr.60, Vilnius, Lietuvos Respublika'

Steigeja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir

darbo ministerija.
Pagrindine veikla: !gyvendinti valstybing neigaliqiq socialines integracijos politik4,

uZtikrinti neigaliqtq teisiq gyiybq, nagrinejant gindus del neigalumo lygio ir darbingumo lygio

nustatymo, Oel OirUo pobridZio ir s4lygq, kaupti sisteminti ir apibreZti neigaliqiq apraSymuose

keliamas problemas ir teikiant sillymus Socialines apsaugos ir darbo ministerijai, prisideti prie

neigaliqjq integracijos politikos tobulinimo.- 
ko-iri.ju yra- atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitomqj4

s4skait4 banke. Srrdu.o ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo

ataskaitq rinkinius.
Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 20lI metq gruodZio paskutines dienos

duomenis.
Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei filialq ar kitq strukturinirl padaliniq Komisija

netun.
Komisijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius - 14. lstaigos ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 17 etatq.

II. APSKAITOS POLITIKA

Komisijos parengtos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir

fi nansines atskaitomybes standartus (toliau- VSAFAS).
Komisija, tvarkydama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi

Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatl'ta tvarka

bei taiko apskaitos politik4, patvirtint4 pirmininko 2011 m. vasario 01 d. d. isakynu Nr' AV-4

,,Del Gindq komisios prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, naudojandios finansq

valdymo ir apskaitos sistem4, apskaitos vadovo patvirtinimo". Apskaitos politika apima [kiniq

operacijq ir ivykiq pripaZinimo, lvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles

t<omisi;os finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterines apskaitos ir verslo valdymo sistema ,,Oracle",

kuri pritaikyta apskaitai tvarkl.ti pagal VSAFAS reikalavimus.- 
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:

1) valstybes funkcij4;
2) program4;
3) le5q Saltini;
4) valstybes fi,tdZ.to i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni;

Visos operacijos ir ukiniai lvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu iraSu didZiojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, v.itlot tqstinumo' periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato'



palyginimo, turinio vir5enybes prie5 form4 principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,

nesali5ka, visais reikSmingais atvej ais i5sami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripaListamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir

nematerialiaj am turtui nustatytus kriterij us.
Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo

savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacliq ir

nuvertejim4, jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatytQ

turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas

jo tikr4ja verte pagal isigijimo dienos biiklg, jei tikr4i4 vertg imanoma patikimai nustatl'ti. Jei

iikrosios vertds patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline

vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamas isigijimo savikaina, sukaupta amortrzactja ir nuvertejimas (ei jis yra).

Komisijoi nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikrqia verte, jei

tikrqj4 vertg guli*u patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatl'ti,

nematerialusis turtas registruoj amas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizacljos laikas:

Itgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto s4vokq ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo

kriterijus.
{sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis tufias, i5skyrus

kultUros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4

nusidevejimE ir nuvertejim4, jei jis yra. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamaslo tikraja verte pugut irigijimo dienos buklg. Jei tikrosios vertds patikimai nustatyti

negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte'

Neatlygintlnai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vie5ojo sektonaus subjekto

registnrojamas-liigijimo savikaini, sukauptas nusiclevejimas bei nuvertejimas (ei jis yra) pagal

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos buklg'
Komisijos ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolin! mokesti registruojamas ilgalaikio

materialiojo turtl tikr[ a verte,jei tikr4j4 vertg galima patikimai nustatl'ti ir kai tas subjektas iki

turto perdavimo taike likrosios vertds metod4. Jei tikrosios vertds negalima patikimai nustatyti,

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verle'

Eil.
Nr.

Turto grupes Turto amortizacijos
normatyvas (metai)

Prosramind iranga I

2. Kitas nematerialus turtas 4



Ilgalaikio materialiojo turto
(tiesini) metod4 pagal ilgalaikio turto

nusidevej imas skaidiuoj amas taikant tiesiogiai proporcing4

nusidevej imo (amortizacij os) normatyvus :

Eil.
Nr.

Turto grupes Turto nusidevejimo
normatyvas (metai)

1 Kapitaliniai mflriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau
plytq storio, gelZbetonio; perdengimai ir denginiai -

gelZbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelZbetonio

pastatai, stambiq blokq (perdengimai ir denginiai -

selZbetoniniai) oastatai

90

2 Ma5inos ir irenginiai
2.r Filmavimo, fotografavimo, mobilioj o telefono ry5io

irensiniai

2

2.2. R"dijo it televizijos, informaciniq ir ry5iq technologijq
tinklu valdymo irenginiai ir iranga

5

2.3. Kitos ma5inos ir irenginiai 7

J . Transporto priemones

3 . 1 Lengvieii automobiliai ir jq priekaQgq 5

4. Baldai ir biuro iranga
4 . 1 Baldai 7

4.2. Kompiuteriai ir iq iranga 4

4.3 . Kopiiavimo ir dokumentq dauginiry 5

4.4. Kita biuro iranga 5

5 . K tas ilsalaikis materialusis turtas
5 . 1 Ukinis inventorius ir kiti reikqgrry!-

I

I

5.2. Kitas ilgalaikis materialusis turtas I

Atsargos

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

sudarant finansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar gryn4ja realizavimo verte'

atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.- 
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynqja realizavimo verte'

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4'

Komisija taiko konkrediq kainq ikainojimo metod4'

Atsargq sunaudojimas urbu pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat

apskaitomq atsargq bUda, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq

sunaudoj imu arba pardavimu susij usi operacij a'
prie atsargq priskiriamai neatiduotas naudoti trkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus

apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose kiekine ir vertine israiska.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos'

nustatytos 17-ajame vsAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Pirm4 kart4

pripaZindama finansini turt4, {staiga ivertina ji isigijimo savikaina'



Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai fstaiga igyja teisq gauti pinigus ar kit4 finansini

turt4 pagal l7-qi VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"- Gautinos sumos

pirminiopripaZinimo metu yra ivertinamos isigij imo savikaina.^ 
Veliau ilgalaikes gauiinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atemus

nuvertejimo nuostJlius, o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikaina,

atdmus nuvertej imo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus'

Gautos (gautinos) 1r 
-panaudotos 

finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos

hnansavimo pajam-omis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios

sanaudos.

Finansiniai isipareigoj imai

finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.

Veliau

Atid6jiniai

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del ivykio praeityje

Komisija turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiamaji pasiZadejim4, ir tiketina, kad jam

lvykdyti bus reikalingi iStekiai, o isipareigojimo su.ma gali buti patikimai ivertinta' Jei

put"nkittu*os ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaZistami.

Pajamos

pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo

padiu laikotarpiu,kaiyrapatiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos'

Pajamos, i5styrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, jog Komisija gaus su

sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima-patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima

patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.

S4naudos

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais

tuo ataskaitiniu laikoiarpiu,"kai uZdiibamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigtl

isleidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpl padarl'tq islaidq.neimanoma tiesiogiai

susieti su konkreciq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios iitaidot piipaZistamos s4naudomis t4.pat! laikotarpi, kada buvo patirtos'

Komisija kas menesi pagal paskutines menesio dienos buklg apskaidiuotas sumas moketi

uZ kasmetines atostogas pripaiista s4naudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams moketi

uZ kasmetines atostoiu, ,rr-o" kaupiamos ir pripaZistamos s*naudomis vien4 kart4 per metus -

sruodZio 31 d.



Turto nuvertdjimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma, at yra turto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra
vidiniq ar i5oriniq nuvertejimo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji vert6, kuri palyginama su
turto balansine verte.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,
perskaidiuojamos bUsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvertejimo butq tolygiai
paskirstyta per vis4 likusijo naudingo tarnavimo laik4, t.y. nuvertejimo suma nudevima per likusi
naudingo tarnavimo laik4, malinant nusidevej imo s4naudas.

frykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
Komisijos finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai),
atsiZvelgiant i jq itakos reikSmE parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines
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 rinkini, turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos
ndra uZskaitomos tarpusavyje, iSskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja butent 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 ataskaitiriio laikotarpio
fi nansiniq ataskaitq rinkini, pateikiami ai5kinamaj ame raSte.

Apskaitos politikos keitimas

Komisija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laikq tam, kad butq
galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq hnansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia
Komisijos finansines blkles, veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi
tendencijoms nustaty'ti. Ukiniq operacijq bei flkiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq
atsirandandio turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) sEnaudq vertinimo
apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas
finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini bldq, t.y. nauja apskaitos politika
taikoma taip, lyg ji visada butq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma
lkinems operacijoms ir [kiniams ivykiams nuo jq atsiradimo

Apskaitiniq iveriiq keitimas

Apskaitiniai iverdiai yra perZi[rimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybds, kuriomis
buvo remtasi atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq lvykiq
Komisijos apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i tQ veiklos rezultatq ataskaitos
eilutg, kurioje buvo parodytas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi

itakos tik finansines bflkles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio
pakeitimu, pateikiama aiSkinamajame ra5te.



Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq
ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine
iSrai5ka individualiai arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertindmis i5rai5komis yra
didesne nei 0,5 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Nematerialus turtas. Per ataskaitini laikotarpi Komisija isigijo
nematerialaus uZ 4815 Lt. Gr4lino finansq ministerijai le5as uZ finansq valdymo ir apskaitos
program4 11499 Lt. Gavo lesas i5 projekto Nr.VP1-4.2-VRM-03-V-01-093, finansq valdymo ir
apskaitos programai kompensuoti ES 85%- 9774LL ir BF 15%-1725 Lt.

Likutine nematerialaus turto verte 201 1 m. gruodZio 31d. 15941 Lt.
Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitini laikotarpi Komisija isigijo

ilgalaikio materialaus turto uL 13942Lt.
Likutine materialaus turto verte 2011 m. gruodlio 31 d.21601LL.

20ll m. gruodZio 31 d. visi5kai nudeveto, tadiau vis dar naudojamo istaigos veikloje materialaus
ilgalaikio turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 94006 Lt. i5 jq:

Transportas - 49490 Lt.
Kompiuterine lranga - 26642 Lt.
Kita biuro iranga - 12124Lt.
Baldai - 5750 Lt.
Pastaba Nr.3 Atsargos. Per 2011 metus gauta atsargq uL, 15611 Lt., nura5yta 16982 Lt.

atsargq l ikutis 2011 m. gruodZio 31 d.3412Lt.
Pastaba Nr. 4 I5ankstiniai apmokejimai 3705 Lt. Informacija apie iSankstinius

apmokejimus pateikta 6 priede. Kitas ateinandirl laikotarpiq s4naudas sudaro:

Pastaba Nr. 5 Sukauptos gautinos sumos 24895 Lt. Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto
sudaro:

Eil.
Nr.

Kitos ateinandiq laikotarpiq s4naudos Paskutine ataskaitinio
laikotarpio diena (Lt)

1
I Spaudos prenumerata 1273
2. Patalpu draudimas 4 1
3 . Transporto draudimas I  1 6 8

IS VISO: 2482

Eil.
Nr.

Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto Paskutine ataskaitinio
laikotarpio diena (Lt)

I Sukauotiems atostosiniams I 8998
2. Sukauotoms imokoms Sodrai 5886
a
J . Tiekeiams uZ suteiktas oaslauqas 11

IS VISO: 24895



Pastaba Nr. 6 [staigos banko s4skaitoje (LT977300010107957370) leSos i5 kitq Saltiniq
likutis 1018 Lt.

Le5os gautos i5 draudimo bendroves, del istaigos transporto priemones draudiminio ivikio.

Pastaba Nr. 7 Finansavimo sumos 46815 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pagal
Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini laikotarpi pateikta 4 priede.

Pastaba Nr. 8 Tiekejams moketinos sumos 11 Lt: uZ kitas paslaugas patarnavimus 4 Lt.
uZ ry5ius 7 Lt.

Pastaba Nr. 9 Sukauptos moketinos sumos :

Pastaba Nr. 10 Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos. {staigos etatq s4raSe
nurodytiems darbuotojams ataskaitini laikotarpipripaZinta 521488 Lt. darbo uZmokesdio ir
socialinio draudimo s4naudg:

Pastaba Nr. 11 Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidevejimo ir amortizacijos
s4naudas sudaro:

Eil.
Nr.

Sukauptos moketinos sumos Suma (Lt)

I Sukauptos ato stoeiniu sanaudos 1 8 1 3 0
2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo imokq

sanaudos
5616

IS VISO: 23746

Eil.
Nr.

S4naudos Suma (Lt)

I Darbo uZmokesdio 377 r84
2. Atostogu i5moku I  8998
r',

J . Ligos pa5alpu 2569
4. Socialnio draudimo sanaudos nuo darbo uZmokesdio t16852
J . Socialnio draudimo sanaudos nuo atostosu i5moku 5886

IS VISO: s21488

Eil.
Nr.

S4naudos Suma (Lt)

Ilsalaikio materialaus turto nusideveiimo 7279
2. Ilealaikio nematerialaus turto amortizaclia 2193

IS VISO: 10072

Pastaba Nr. 12 Komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudos. Ataskaitinio laikotarpio
komunalini lr sudaro:
Eil.
Nr.

S4naudos Suma (Lt)

I Sildymo 429
2. Elektros energiios 124e6
a
J . Vandentiekio ir kanalizaciios 307
4. Rv5iu paslausu 13912
5 . Kitu komunaliniu paslausu 280



Eil.
Nr.

S4naudos Suma (Lt)

I Kuras ir tepalai 1 8 1 6

2. Transporto draudimas 97s
a
J . Kitos transporto paslaugos t352

rS vrso: 4143

Pastaba Nr. 13 Transporto s4naudos. Ataskaitinio laikotarpio transporto s4naudas sudaro:

Pastaba Nr. 14 Kitq paslaugq s4naudos. Ataskaitinio laikotarpio kitq paslaugq s4naudas

sudaro :

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo vSAFAS ,,Finansines bukles atsakaita" 2 priedas (2lapal);

Z. 3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatq ataskaita" 1 priedas (2lapal);

3. 4-ojo VSAFAS ,,Grynojo turto pokydiq ataskaita" i priedas (1 lapas);

4. 5-ojo VSAFAS ,,Pinigq srautq ataskaita" 2 priedas (2lapal);

5. l2-ojovsAFAs ,,Ilgalaikis materialus turtas" 1 priedas (3 lapai);

6. 13-ojo VSAFAS ,, Nematerialus turtas" 1 priedas (2lapat);

7. 8-ojo VSAFAS,,Atsargos" 1 priedas (2lapar);

8. 6-ojo VSAFAS ,,Finansiniq aiaskaitq aiskinamasis.rastas" 6 priedas ( I lapas);

g. tZ-"ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ii finansiniai isipareigojimai" 7 priedas (1 lapas);

10. 20-oJo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4 priedas (1 lapas);

11. 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 5 priedas (1 lapas);

12.17-ojovsAFAs ,,pinansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 12 priedas (1 lapas);

13. 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 8 priedas (1 palas);

tq.25-iio VSAFAS ,,Segmentai" priedas ( I lapas)'

Eil.
Nr.

S4naudos Suma (Lt)

1
I NeZinybine apsauga 923

2. Kompiuteriu ir kitos technikos prieZifiros paslauge!- 2238

3 . Ivair[s blankai, tonerio uZpildymas 845

+. Prenumeratos 1 306

5 . Patalpu draudimo s4naudos 41r
6. Apmokei imas samdomiems ekspertams 3293

7. G nkom internetines svetainds atnauj4qnq !ar!g 2400

8 . K tos paslaugos 1262

rS vrso: 12678

Pirmininkas I(1audiius Stanionis


