
VIESOSIOS ISTAIGOS ,,S. DARTAUS IR S. GIRENO AERODROMAS"

2018 METU VEIKLOS ATASKAITA

2019 m. sausio22 d.

Kaunas

I SKYRIUS

INX'ORMACIJA APIE VIES.{JA ISTAIGA

1.1. [staigos pavadinimas Vie5oji istaiga,,S. Dariaus ir S. Gireno aorodromasoo

1.2. lstaigos adresas Veiveriq g.l32,LT-46337 Kaunas

1.3. Teisin6 forma Vie5oji istaiga

1,4. [mon6s kodas 135087311

1.5. PVM kodas LT350873113

1.6. Tel./ faks. +370 37 391548

1.7. El. pa5tas aleksotoaerodromas@gmail.com

1.8. Interneto svetain6 www.aleksotasair.lt

II SKYRIUS

VIESOSIOS ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

2.1. [staigos veiklos tikslas(-ai): tenkinti vie5uosius interesus vykdarrt bendrosios aviacijos.

sporto pletojirno ir laisvalaikio organizavimo veikl4 ir kurti palankias s4lygas $iai veiklai,

uZtikrinant aviaoij4 reglamentuojandirl teises aktq laikym4si ir iSsaugant valstybes saugomQ

nekilnojarno lcr"rltflros paveldo objel<t4 (U8), io vientis4 ir nedalom4 teritorii4, pletoti rySius ir

bendradarb i avi nr 4 I., i etuvoj e i r tarptauti n in nr astu.

2.2. lstaigos veiklos pobtrdis :

o llendrosios aviacijos skrydZitl aptarnavimas;

o Aviaturizmopaslarlgos;

o Renginirl ir: Svendiq organizavinras.

2.3. lstaiga igyvendinama savo tiksl4(-us), atlieka Sias funkcijas:

2.3.1. administruoja ir sudaro palankias s4lygas visuomenindms aviacijos sporlo

asociacijoms, pilotq mokykloms ir kitoms aviacindms organizacijoms, isikurusioms S. Dariaus ir S.

Gireno aerodrome, pletoti savo veikl4.



2,3.2. inicijuoja projektus S. Dariaus ir S. Gireno aerodromo infrastrukt[ros gerinimui.

2,3.3. atlieka S. Dariaus ir S. Gireno aerodromo kilimo - t[pimo tako, riedejimo takq,

aik5teliq ir aplinkos prteLiirq.

2.3.4, teikia skrydZiq koordinavimo paslaugas.

2.3.5, sudaro palankias s4lygas atskrendantiems i5 uZsienio Saliq orlaiviams naudotis

aerodromo teikiamomis paslaugomis.

2.3.6. skatina i aviacijos sport4 itraukti ir jaunimo uZimtumo centrus.

2.3,7. kuria palankias s4lygas laisvalaikio organrzavimui S. Dariaus ir S. Gireno aerodrome

Kauno miesto gyventojams ir miesto svediams.

2.3.8. pletoj a dalyvavim4 proj ektuose.

2.3.9. kuria S. Dariaus ir S. Gireno aerodromq, kaip aviacijos sporto ir laisvalaikio Zidini.

2.3.10. pagal Civilines Aviacijos Administracijos reikalavimus ir kitus teises aktus, priZilri ir

uZtikrina aerodromo tinkamum4 skrydZiams vykdyti.

III SKYRIUS

VIESOSIOS ISTAIGOS SAVININKAS IR ISTAIGOS STEIGIMO METAI

3.1. |staigos savininkas Kauno miesto savivaldybe.

3.2. |staigos steigimo metai 1997 m.

IV SKYRIUS

DUOMBNYS AprE VTESOSTOS ISTATGOS VADOVA

4.1. [staigos vadovas, paskyrimo data

2016 m. geguZes men. 11 d. Kauno miesto savivaldybes mero potvarkiu Nr. MP-80

V5[ ,,S.Dariaus ir S. Gireno aerodromas" vadovu paskirtas Vytas Skudas.

4.2. Turimas (igytas) iSsilavinimas, kita svarbi informacija

Auk5tasis universitetinis i5silavinimas Kauno Technologijos universitetas, buvgs Kauno

Politechnikos Institutas (197 4 -1984 m.).

VSI,,S. Dariaus ir S. Gireno aerodromas" steigimo iniciatorius (1997-1998 m.).

Komercines aviacijos piloto licencija (1993 m.)



4.3. Darbo uZmokestis, kitos i5mokos istaigos vadovui.

Viso per 2018 metus direktoriui priskaidiuotas darbo uZmokests 16 020,09 eurq. fmoneje

per ataskaitini laikotarpi skirti priedai 1400,00 eurq.

V SKYRIUS

INFORMACIJA APIE YIESOSIOS ISTAIGOS DARBUOTOJUS, ISTAIGOS

ORGANIZACINES STRUKTIIROS SCHEMA

Ataskaitiniu laikotarpiu pagal neterminuotas darbo sutartis istaigoje dirbo septyni etatiniai

darbuotojai: direktorius, vyr. finansininke, administratore, vadybininkas, [kvedys, skrydZiq

koordinavimo centro vadovas, skrydZiq koordinatorius ir valytoja.

Per metus pagal terminuotas darbo sutarlis dirbo 1 skrydZiq koordinatorius. {gyvendinant

Kauno miesto savivaldybes 2018-2020 metq uZimtumo didinimo program4, sutaftimi2018-09-22

Nr. SRB-0569 su Kauno miesto savivaldybes administracija, pagal terminuot4 darbo sutarli dirbo

1 darbuotojas.

5.1. Duomenys apie istaigos darbuotojus

Etatq skaiiius

Administracija
(direktorius,

administratore

ir vadybininkas)

Finansq

skyrius (Vyr.
Finansininke)

SkrydZiq

koordinavirno

centras (skrydZiq

koordinavirno centro

vadovas ir skrydZiq

koordinatoriai)

Nekvalifikuotas/
pagalbinis personalas

([kvedys ir valytoja)

Laisvi
etatai

(gale

metq)

I5 viso etatq

(pagal etatq

s4ra54)

3 et. 1 et. 3 et. 2 et. 2 et. 9 et.

5.2. Darbuotojq kvalifikacijos kOlimas per ataskaitini laikotarpi:

Eil.
Nr.

Pavadinimas Data
Val.

skaiiius |staiga Darbuotojas

1

Seminaras,,Asmens duomenq

apsaLlgos reikalavirnq
jgyvendinimo imondse
aktualij os, rekomendacij os ir
p avy zdLiai. Komerc in iq
paslapdiq teisines apsaugos

jstatymas"

20 I 8-08-3 0 4 ak. val. UAB,,Padiolis" Administratore



2
Seminaras,,Darbo uZrnokestis

nuo 2019 rnetq"
20t8-09-24 6 val. UAB,,Sandao'

vyr.
Finansininke

a
J

Pavojingq medZiagq talpyklq
prieZilros meistro mokymo

programa, valstybinis kodas

56560071 106

20t8-09-28
Nr. KN215430

40 val.
UAB,,KIWA
INSPECTA"

Direktorius

4

Seminaras,,Pelno nesiekiandiq

imoniq 2018 m. finansiniq

atskaitq rinkinio rengimas ir
mokesdiq pakeitimai
pertvarkantys organizacij 11

apmokestinimA nuo 2019 m."

2018- 10-3 I 6 val.
UAB,,Mokesdirl

srautast'

vyr.
Finansininke

5

Il-osios pakopos praktiniai
mokymai,,Supaprastintq

vieBqjq pirkimq vykdymo
aktualijos 2018 m;'

20t8-11-29 6 val.
V3{,,Vie5qjq

pirkimq agentlra"
Direktorius

6

Seminaras "VSS finansines

veiklos reglamentavimas, bei

pakeitimai taikomis 2018 m.

atskaitomybei ir turintys itakos
2019 metams"

2018-1 1-30 6 val.
UAB,,Padiolio

prekyba"
vyr.

Finansininke

2018 m. rugpjildio 08 d. - 2018 m. rugpjfidio 11d. direktorius dalyvavo tarptautiniame

Europos AN-2 lektuvq s4skrydyje Zerbst mieste, Vokietijoje. S4skrydyje pritarta 2019 m. rugpjfidio

men. 8 - 11 d. rengti tarptautini Europos AN-2 lektuvq 20-qi s4skrydi S. Dariaus ir S. Gireno

aerodrome, Kaune.

2018 m. rugsejo 14 d. clirektorius dalyvavo aviacijos mokyklos ,,BAA Training" naujq

mokslq metul pradZios atidaryme Tarptautiniame Vilniaus oro uoste.

VI SKYRIUS

ISTAIGOS VYKDYTI RENGINIAI

2018 m. liepos 14-15 dienomis S. l)ariaus ir S. Gireno aerodrome vyko tarptautine aviacijos

Svente Lietuvos 1O0-rnediui ir legendinio S. Daliaus ir S. Gireuo skrydZio per Atlantq 85-meiiui

parnineti. [vykusi aviacijos Svente buvo atvira visuornenei, todel pritrauke per 2A 000 Zitrovq ir

aviacines Sventes dalyviq i5 visos Lietuvos, bei uZsienio Saliq. Aviacineje programoje savo

programQ atliko akrobatines reaktyviniq lektuvq grupe iS Latvijos ,,Baltic Bees", akrobatiniq lektuvq

grupe ANBO, buvo atlikti akrobatiniai, ultralengvqjq orlaiviq pasirodymai, sklandytuvq ir



skraidykliq skrydZiai, para5iutiniai Suoliai, individualus sraigtasparniq pasirodymai ir t.t. Sventeje

dalyvavo svediai i5 Italijos, Lenkijos ir Latvijos aviacijos klubai, bei kiti dalyviai i5 uZsienio Saliq

aerodromq. Visos Sventes metu taip pat vyko plati kulturine programa: atlikejq ir Sokejq

pasirodymai, pramogos vaikams ir suaugusiems, ivair[s prekybos , tautodailininkq ir amatininkq

dirbtuves.

Ataskaitiniu laikotarpiu su V5| S. Dariaus ir S. Gireno aerodromas taip pat buvo sudarytos

8 sutartys renginiq vykdymui S. Dariaus ir S. Girdno aerodrome.

VII SKYRIUS

vrEsosros ISTATGOS vErKLos PARTNERTAI

6.1..2018 m. S. Dariaus ir S. Girdno aerodrome vykg renginiai

Eit.
Nr.

Renginio pavadinimas Data

1 ,,AUDI klubaso' automobiliq renginys 2018-02-03

2 UZdaras imones,,Axis Technologies" renginys 2018-04-18

J Serialo,,Dirigentas" fi lmavimas 20t8-05-22

4 Akrobatinio skraidymo flotiles,,Flying Bulls" 20 1 8-06-09

5 Jaunimo muzikos renginys 20t8-08-24

6 UZdaras imones renginys 20t8-08-24

7 Muzikinio klipo filmavimo darbai 20t8-tt-24
8 Reklaminio klipo filmavimo darbai 20t8-12-t4

2018 m. VSI,,S. Dariaus ir S. Gireno aerodromas" sudare 2bendradarbiavimo sutartis:

Eil.
Nr.

Partneris Data
Bendradarbiavimo sutarties

objektas

1 IJAB,,Scena" 2018-07-05

Bendradarbiauti organizuojant

tarptauting aviacijos Sventg ir
igyvendinant pagal Sios Sventes idej4

numatytus darbus.

2
VBI,,Lietuvos aviacijos

muziejus"
20t8-07-tt

Aerodromas organizuoja muziejaus

eksponato - veikiandios,,Lituanica"
kopijos KIM TS GEK-1

demonstravim4 ore, aviacijos Sventeje

Kaune 85-osioms skrydZio metinems

pamineti 2018 m. liepos 13-15 d.



Kiti VSI S. Dariaus ir S. Gireno aerodromas veiklos partneriai: Civilines aviacijos

administracrja, VI ,,Oro navigacrla", UAB ,,Kauno keliai", S[,,Gatviq apSvietimas", UAB ,,Ifgita",

UAB,,Fegda", UAB ,,Betmanta", UAB ,,Tel5iq statyba".

VIII SKYRIUS

vrEsosros ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLU IGYVENDINIMAS IR VEIKLOS

REZULTATAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

20i8 metais vie5oji fstaiga ,,S. Dariaus ir S. Gireno aerodromas", igyvendindama steigejo

istaigos steigimo akte ir istatuose nurodl'tus tikslus, vykde 5i4 veikl4:

- [rengta tvora ir vatl.ai, kuriais atitverla padidinto pavojingumo zona.

- {rengtas ap5vietimas prie trijq ivaZiavimq i aerodrom4 (i5 S. Dariaus ir S. Gireno gatves

puses).

- Aerodromo Alytaus namelyje irengta terasa su Zi[rovams skirtais laiptais.

- Suformuotas ir irengtas aerodromo aplinkelis.

- [rengtas jaunqjq aviatoriq skraidymo mokyklai skirtas pakilimo takas.

- S. Darians ir S. Gireno aeroclrome surengta tarptautine aviacijos Svente, Lietuvos 100-

mediui ir legendinio S. Dariaus il S. Gileno skrydZio per Atlant4 85-rnediui pamineti.

- I5lygintas vakarinis kilimo - ttpimo tako brustvaras (igyvendinant Civilines aviacijos

administracij os reikalavimus).

- Atliktas ,,F" rieddjimo tako Zenklinimas ir markiravimas.

- GeleLinkelio pervaZos ispejamqjq Zenklq irengimas.

- PopieZiaus PranciSkaus sutikimui Kauno mieste parengta aerodromo infrastruktlra ir

stovejimo vietos automobiliams ir autobusams, atvykstantiems i Kauno miest4.

- Su Civilines aviacijos administracija ir Karinemis oro pajegomis suderintas S. Dariaus ir

S. Gireno skrydZiq instrukcijos papildymas.

- Pradeti aviakempingo centrinio pastato kapitalinio remonto darbai.

- Atnaujinta skrydZiq koordinavimo centro laukiamojo patalpos inventorius.



IX SKYRIUS

INFORMACIJA APIE VIESOSIOS ISTAIGOS VEIKLOS PLANUS IR PROGNOZES

ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS

2019 metais V5[ S. Dariau ir S. Gireno aerodromas numate tgsti 2018 m. pradetus

projektus ir darbus:

1. Kuro sanddlio modernizavimo projekto igyvendinimas.

2. Aviakempingo centrinio pastato kapitalinio remonto darbai.

3. Teritorijos prieZiflros ir tvarkymo darbai (aerodromo aplinkelio prieZifira, krlmq

naikinimas, Zoles pjovimas ir kiti gerb[vio tvarkymo darbai).

4. 2019 m. rugpj[dio 8-1 1 dienomis planuojama surengti aviacijos Sventg ir tarptautini

lektuvq AN-2 sEskryd!.

5. Aerodrome esandio lietaus drenaLo sistemos prieZilros ir atstatymo darbai.

6. Aerostoties, Lietuvos aeroklubo angaro ir Tarpukario Lietuvos Respublikos

Susisiekimo ministerijos angaro atstatymo darbq projektq rengimas.

7. Parasparniq ir para5iutinio nusileidimo zonos irengimas Siaurineje aerodromo

dalyje.

8. Aerodromo kilimo - tlpimo tako ap5vietimo irengimas.

9. Perono namelio remontas.

10. Aviakempingo centrinio pastato teritorijos apZeldiriimo projekto parengimas ir

teritorij os paruo5imas numatytiems darbams.

1 1. {staigos internetinio puslapio ir jo turinio atnaujinimas.

Vie5oji istaiga S. Dariaus ir S. Gireno aerodromas pateike praSym4 del leSq skyrimo i5

Kauno miesto savivaldybes biudZeto 2019 m. numatytiems projektams ir darbams. S4ra5e nurodytos

pozicij os, atsiZvel giant i 20 18 m. pradetq darbrl tg stinum4:

Eil.
Nr.

Pozicijos pavadinimas ir apraiymas

2019 m"

pruioma
liiry suma,

EAR

1 Aerodromo teritorijos prieZiDros darbai. 30 000

2. Kuro talpykla JET-I reaktyviniam kurui (20 m3).
60 000

Lentel,2s tgs inys kitame puslapyj e



Lentel1s tgstnys

Angaro stafyba aviacines technikos laikyrno, retnonto, reglamentiniams

darbams atlikti (1000 m2).
75 000

4. Dalies aerodromo perono asfaltbetonio dangos perdengimas (-8000 m2 ) 130 000

5. ,,A" ir,,Boo riedejimo takq gelZbetonines dangos remontas. 75 000

6. Aerodromo teritorijos aptverimas tvoromis (1800 m). 30 000

L Aviakempingo teritorijos gerblvio irengimas. 20 000

8. Alytaus namelio kapitalinio remonto darbai. 55 000

9.
Pirmosios Lietuvoje aerostoties atstatymas Siaurineje aerodromo dalyje, prie

Dariaus ir Gireno gatves, jaunimo uZimtumo centrq isikurirnui.
160 000

10. DrenaZo komunikacijq tvarkymas. l0 000

11 Kordiniq aviamodeliq F2C klases skraidymo aik5teles irengimas 160 000

Viso 768 000

X SKYRIUS

VIESOSTOS ISTATGOS GAUTOS LESOSIR JU sAr,rrNU,r PER FINANSINIUS METUS

IR SIU LESU PANAUDOJIMAS

VSI,,S. Dariaus ir S. Gireno aerodromas" ld5q Saltiniai per 2018 metus yra gautos pajamos i5

komercines veiklos ir gauta parama.

2018 m. gautos pajamos:

EiI.
Nr.

Pajamq Saltinis
Suma,
Eur

1 Pajamos uZ suteiktas paslaugas parduotas prekes 174l82Bur

2
Gauta parama i5 VMI 2%o nuo GPM, ir parama i5 juridiniq asmenq, kuri panaudota

teritorijos tvarkymui, aviacijos Sventes metu patirloms i5laidoms padengti.
3 797 Eur

2018 metq gale finansavimo likudio neliko.

XI SKYRIUS

VIESOSIOS ISTAIGOS DALININKU INASU VERTE IR KAPTALO DYDIS PER

ATASKAITINI LAIKOTARPI



2018 metais V5{,,S. Dariaus ir S. Gireno aerodromas" naudojosil99T-12-30 Kauno miesto

valdybos sprendimu Nr. 1051 sudaryta negyvenamqjq pastatq, statiniq, patalpq panaudos sutartimi

su velesniais 2015-05-18 sutarties Nr. 201-g-946 (3) pakeitimais. Sis tufias yra vie5osios istaigos

uZbalansinej e s4skaitoj e.

2016-11-10 sudaryta valstybines Zemes panaudos sutarlis Nr. 8S[IN-76-(14.8.53), pagal

kuri4 V5{,,S.Dariaus ir S. Gireno aerodromas" neatlygintinai gali naudotis 181 ha Zemes sklypu 36

metus.

2018-11-20 sudaryta tufto panaudos sutartis Nr. SR-0917, pagal kuri4 Kauno miesto

savivaldybe 10-ies metq laikotarpiui perdave VSI S. Dariaus ir S. Gireno aerodromas, laikinai

neatlygintinai valdyti ir naudoti Kauno miesto savivaldybei nuosavybes teise priklausanti oro

balion4.

VieSosios istaigos dalininkq kapitalo dydis yra 100 % VieSosios istaigos ,,S. Dariaus ir

S. Gireno aerodromas" veiklos rezultatas:

20ll m. gruodZio 31 d. veiklos rezultatas 34 877 Eur.

2018 m. gruodZio 31 d. veiklos rezultatas 36 111 Eur.

XII SKYRIUS

VIESOSIOS ISTAIGOS ISIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS PER

ATASKAITINI LAIKOTARPI

Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo

istaiga disponuoja ir kuri naudodamas tikisi gauti tiesiogines ir netiesiogines ekonomines naudos.

Nematerialusis tuftas apskaitoje registruojamas isigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse

parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amofirzacij4 ir vefies sumaZejim4.

Nematerialiojo turto likvidacine verte laikoma lygia nuliui. Nematerialiojo turto

amofiizacijos suma pripaZistama s4naudomis kiekvien4 ataskaitini laikotarpi. Nematerialiojo turto

amortizacija skaidiuojama nuo kito menesio pirmos dienos po jo isigijimo ir nebeskaidiuojama nuo

kito menesio pirmos dienos po jo nura5ymo ar visos nematerialiojo turto vertes perkelimo i

s4naudas.

{staigos nematerialq turt4 sudard 2014m. {sigyta kompiuterine programine franga. Per

ataskaitini laikotarpi nematerialaus turto vie5oj i istaiga neisigij o.

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuri ketinama naudoti ilgiau nei

vienerius metus, pagristai tikimasi gauti i5 jo ekonomines naudos bDsimaisiais laikotarpiais, kai



istaiga igyja teisg 5i turt4 valdyi, naudoti bei juo disponuoti ir jo isigijimo savikaina nuo 2015 m.

sasusio 1 d.(naujai isigyiamam IMT) didesne nei 500 €. Ilgalaikis materialusis tuftas apskaitoje

registruojamas isigyjimo (pasigaminimo) savikaina. Jei nusidevejgs ilgalaikis turtas turtas dar

imoneje naudojamas, nustatoma jo galima realizavimo verte ir jis perkeliamas i uZbalansing saskait4.

2018 metq pradZioje ilgalaiko materialaus turto vertE sudare 24 167 Eur.

Per 2018 metus:

. Ilgalaikio materialaus ilgalaikio turto buvo isigyta fi,2 552 eurus:

PVC langai pastate 8b/1p - 955 €,

Dujq katilas BAXI 7220111 - 1016 €,

Kr[mapjove STIHL FS260 - 521€.

r Nura5yta ilgalaikio materialaus turlo likutine verte uL. 90 eurq, kurie perkelti i

uZbalansing s4skait4.

. Per finansinius metus turto nusidevejimq sudare 3'609 Eur.

Turto, kuris jau nusidevejgs ir 2018 metais nura5ytas ir nustatyta tuo momentu rinkos verte

perkeltas iuZbalansing s4skait4, bet dar dalinai naudojamas istaigos veikloje, s4raSas:

Ei1.

Nr.
Turto pavadinimas

Perkelimo i uZbalansing

s4skait4 data
Vefte, €

1

Akumuliatorinis kampinis Slifuoklis

Milwauke
2018-1 1-06 10,00

2 Pjuklas H-365 2018-1 1-06 10,00

3 Traktorius MTZ-821 su verstuvu 201 8-1 I -06 1 000,00

4 Zoles smulkintuvas BELLA 2018-1 1-06 100,00

I5 viso: 1120,00

|keisto ilgalaikio materialiojo turto istaiga neturi.

2018 metq pabaigoje ilgalaiko materialaus turto veftg sudare 23 082 Eur.

XIII SKYRIUS

VIESOSIOS ISTAIGOS VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

[staigos buhalterine apskaita tvarkoma ir finansines atskaitos rengiamos vadovaujantis Siais

bendraisiais apskaitos principais: imones veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio

mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

10



VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

pagal2018 m. gruodiio 31 d. duomenis

2019-01-14 Nr. 67
(data)

rals )

Fll.
Nr.

Straipsniai
Pastah;

Nr.
Ataskaitinis
Iaikotarpis

Pradjgs

ataskaitinis
Iaikotarpis

I. PAJAMOS 177979 t33s44

I Paiamos uZ suteiktas pas laugas, parduotas prekes t73622 107031

2. Finansavimo paiamos 3797 5449

2.1. Finansavimo sumq i5 valstybes biudleto panaudojimo pajamos

2.2. Kitos finans avimo paiamos 3797 5449

J. Kitos pajamos 560 21064

IL SANAUDOS t7 67 46 t5t64t
1 Suteiktq paslaugq, parduotq prekiq savikaina 1328 145

2. Kitos sanaudos 1450 : 959

3. Veiklos s4naudos 173968 , t50s37

3.1. Pardavimo 31707 , 2434

3.2. Darbuotojq iSlaikymo 92805 l 85906

J.J. Nus idev ejimo (amo rtizacijo s ) 3661 4556

3.4. Patalpu iSlaikymo 14614 2990s

3.5. RyBiu 3434' 2794

3.6. Transporto iSlaikymo 7682 6994

3.7. Turto vertes s umaZejimo t6747 , 3861

3.8. Kitos veiklos 3318, 14001

3.9. Suteiktos labdaros, paramos

3.1 0. Del ankstesniq laikotarpiq klaidq taisymo 86

uL VEIKLOS REZULTATAS PRIES APMOKESTINIMA 1233 (1 S097):

ry. PELNO MOKESTIS
v. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS tz33 18097
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