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UAB “BIRŽŲ ŠILUMOS TINKLAI”
2020 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 m. kovo 12 d.
I. BENDROJI DALIS
UAB „Biržų šilumos tinklai“ (toliau visur – Bendrovė) įregistruota 1997 m. kovo 14 d.
Bendrovės kodas –154866655, PVM mokėtojo kodas-LT548666515, buveinės adresas: Biržai, Rotušės
22a, LT 41137.
Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio turtas yra atskirtas nuo
akcininkų turto. Pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai
metai. Ji įsteigta neribotam laikui.
Bendrovės nauji įstatai įregistruoti 2020 m. spalio 2 d., keitėsi bendrovės valdymo struktūra,
nebesudaroma valdyba.
Bendrovės tipinė veikla yra susijusi su nekilnojamo turto nuoma, priklausančio nuosavybės ar
kita teise, išnuomojimas pagal pobūdį 682000 EVRK kodas. Nuo 2013 m yra priskirta vykdyti
daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos administratoriaus funkcijas. Bendrovė
neturi filialų, dukterinių ir asocijuotų įmonių.
Nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d įmonė turtą nuomoja UAB „Litesko“ sukurtai prancūzų lietuvių firmai iki 2034 metų.
Vidutinis įmonės sąrašinis darbuotojų skaičius 2020 m. buvo 2,5 darbuotojai, 2019 m. - 2,64
darbuotojai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 3 darbuotojai.
II. Apskaitos politika
Bendrieji apskaitos principai
Finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo,
pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio svarbos apskaitos
principais.
Finansinių ataskaitų forma
Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą, LR įmonių
finansinės atskaitomybės įstatymą bei Verslo apskaitos standartus (toliau VAS), galiojusius 2020 m.
gruodžio 31 d.
Finansinių ataskaitų valiuta
Bendrovės finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos nacionaline LR valiuta eurais.
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Nematerialiajam turtui Bendrovėje priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis
materialios formos, kuriuo Bendrovė disponuoja, jo įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir
atskirta nuo kito turto vertės bei kurį Bendrovė naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės
ekonominės naudos.
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Pirminio pripažinimo momentu nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo
savikaina. Sudarant finansinę atskaitomybę nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, atėmus
sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus reikšmingus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokie yra susidarę.
Ilgalaikis nematerialusis turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)
amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto amortizacija priskiriama Bendrovės veiklos
sąnaudoms. Atskiroms nematerialiojo turto grupėms nustatytos tokios amortizacijos normos:
Ilgalaikio nematerialiojo turto grupės
Prestižas
Sertifikatai, licencijos ir pan.
Programinė įranga

Naudingo
tarnavimo laikas metais
3

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikiam materialiajam turtui Bendrovėje priskiriamas materialusis turtas, kuriuo Bendrovė
savo rizika disponuoja, kuris teikia ekonominės naudos naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio
įsigijimo savikainą galima patikimai nustatyti bei kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne
mažesnė, kaip parodyta lentelėje:
Minimali įsigijimo savikaina
eurais
289,62

Ilgalaikio materialaus turto grupės
Pastatai, statiniai, įrenginiai ,transporto priemonės

289,62

Mašinos ir įrengimai
Šalto vandens skaitikliai

28,96

Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus

144,81

Baldai, išskyrus naudojamus viešbučių veiklai

144,81

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės

144,81

Kitas anksčiau neišvardintas materialus turtas

144,81

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, įskaitant negrąžinamus
įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai su turto įsigijimu bei paruošimu eksploatuoti susijusias išlaidas.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų
darbų suteikiamo rezultato. Išlaidos, patirtos eksploatuojant bei remontuojant ilgalaikį materialųjį turtą,
paprastai apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelno (nuostolių) ataskaitoje. Kai
suremontavus ar atlikus ilgalaikio materialiojo turto rekonstrukciją, padidėja teikiama turto ekonominė
nauda ir (arba) pailgėja jo numatytas naudingo tarnavimo laikas, patirtų išlaidų suma yra pridedama prie
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertės. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialų turtą
išskiriami.
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Ilgalaikio materialaus turto pardavimo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio kitos
veiklos pelnu arba nuostoliu. Ilgalaikis turtas finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina,
atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą.
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Materialiojo turto nusidėvėjimas priskiriamas Bendrovės veiklos
sąnaudoms. Atskiroms materialiojo turto grupėms nustatytos tokios nusidėvėjimo normos:
Ilgalaikio materialiojo turto grupės

Vidutinis naudingo
tarnavimo laikas (metais)

Pastatai ir statiniai

8 – 58

Mašinos ir įrengimai

5 – 40

Transporto priemonės

5 – 10

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

3 – 40

Kitas materialusis turtas

4 – 10

Ilgalaikis finansinis turtas
Ilgalaikiam finansiniam turtui Bendrovėje priskiriamos ilgalaikės paskolos, po vienerių metų
gautinos sumos bei kitas finansinis turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą, išskyrus gautinų sumų
ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalį. Ilgalaikis finansinis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo
savikaina.
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai
Atsargoms Bendrovėje priskiriamas trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai,
bei pirktos prekės), kurį Bendrovė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną
Bendrovės veiklos ciklą. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant
finansinę atskaitomybę – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte,
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.
Apskaičiuodama sunaudotų veikloje ar parduotų atsargų savikainą, Bendrovė taiko FIFO būdą
(daroma prielaida, kad pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos ar pagamintos atsargos).
Gautinos sumos
Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tikrąja verte (pradine sandorio verte). Sudarant
finansinę atskaitomybę – trumpalaikės gautinos sumos apskaitomos įsigijimo savikaina.
Kitas trumpalaikis turtas
Bendrovės kito trumpalaikio turto straipsnyje parodomas trumpalaikis finansinis turtas bei kitas
trumpalaikis turtas, kuris nebuvo parodytas kituose turto straipsniuose.
Kito trumpalaikio turto bendrovė neturi.
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Kasos nėra. Grynais pinigais operacijos nevykdomos.
Skolos
Skolos iš pradžių pripažįstamos gautų lėšų tikrąja verte. Vėliau jos apskaitomos amortizuota
verte, o skirtumas tarp gautų lėšų ir sumos, kurią reikės sumokėti per skolos terminą, yra įtraukiamas į
laikotarpio pelną arba nuostolius. Skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos. Skolos
priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo datos sudaryta finansavimo sutartis
įrodo, kad įsipareigojimas balanso dieną pagal pobūdį buvo ilgalaikis.
Atidėjiniai
Atidėjiniai apskaitoje pripažįstami tada, kai dėl praeities įvykio Bendrovė turi teisinį
įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę
naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Sudarant finansines
ataskaitas, atidėjiniai yra koreguojami taip, kad atspindėtų tiksliausią įvertinimą balanso sudarymo datai.
Pelno mokestis
Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. Pelno
mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus.
Standartinis Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15 proc.
Mokestinis nuostolis gali būti keliamas neribotą metų skaičių, išskyrus nuostolį, kuris susidarė dėl
vertybinių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Nuostolis iš vertybinių popierių ir (arba)
išvestinių finansinių priemonių perleidimo gali būti keliamas 5 metus ir sudengiamas tik su pelnu iš tokio
paties pobūdžio sandorių.
Pajamos
Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos
tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos registruojamos, kai tikimasi gauti su
sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pajamos Bendrovėje
įvertinamos tikrąją verte, atėmus PVM .
Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu, nebent yra abejonių dėl jų gavimo.
Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo
laiką. Kai per ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų
uždirbimu ir jos ateinančiais laikotarpiais neuždirbs pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą
patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Sąnaudos įvertinamos sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Kai yra
numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas
diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma.
Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine Bendrovės
veikla. Veiklos sąnaudos skirstomos į bendrąsias ir administracines sąnaudas. Bendrosioms ir
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administracinėms sąnaudoms priskiriama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su
įmonės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti.
Valiutiniai straipsniai
Bendrovė neturi valiutinių sąskaitų.
Neapibrėžtumai
Neapibrėžti įsipareigojimai finansinėse ataskaitose nėra pripažįstami. Jie finansinėse ataskaitose
yra aprašomi, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti,
yra labai maža.
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas. Jis finansinėse ataskaitose yra
tik aprašomas, kai tikimasi, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.
Pobalansiniai įvykiai
Po balansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso
sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Po balansiniai įvykiai,
kurie nėra koreguojantys įvykiai, jei tai reikšminga yra aprašomi pastabose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1. Ilgalaikis nematerialus turtas
Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas 2020 metais
Patentai,
licencijos ir
pan.

Programinė
įranga

Iš viso

220

220

1200

1200

441

441

Finansinių metų pabaigoje
b) Amortizacija
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų amortizacija
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)

1641

1641

980

980

244

244

Finansinių metų pabaigoje

1224

1224

Likutinė vertė metų pabaigoje (a-b)

417

417

Pavadinimas
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje
a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)
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2. Ilgalaikis materialus turtas
Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto judėjimas per 2020 metus:

Pavadinimas
Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų
pabaigoje
a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- perleistas ir nurašytas
turtas (-)
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą+ / (-)
Finansinių metų
pabaigoje
b) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų
nusidėvėjimas
- kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto turto
nusidėvėjimas (-)
Finansinių metų
pabaigoje
c) Likutinė vertė
finansinių metų
pabaigoje (a-b)

Pastatai ir
statiniai

Mašinos ir
įrengimai

Transporto
priemonės

Kita įranga,
prietaisai,
įrankiai ir
įrenginiai

Nebaigta
statyba

Iš viso

1539783

204076

2101

540

0

1746500

3789292

1955065

5642

5030

143700

2860

3932992

1957925

5642

5030

0

5901589

2249509

1750989

3541

4490

0

4008529

71965

38552

579

0

0

111096

2321474

1789541

4120

4490

0

4119625

1611518

168384

1522

540

0

1781964

5755029
146560

2020 metais Bendrovė ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 146 560 eurų, tai įsigyti du kompiuteriai,
spausdintuvas, telefonas ir nuomininkų perduota investicija į šilumos ūkį . Perduota investicija
143700 eurai, tai Dūmtraukio rekonstrukcija 77 017,60 eurai ir perduota šilumos tinklų (atšakų)
investicija 66 682,66 eurai.
3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai
Atsargų likučiai Bendrovės finansinių metų pradžioje bei pabaigoje pateikiami žemiau:
Atsargų straipsniai

Likutis 2020-12-31

Likutis 2019-12-31

Dyzelinis kuras

36

2

Viso:

36

2

Atsargų bendrovė nekaupia, 36 eurai yra dizelino likutis automašinos degalų bake. Viso
atsargų likutis yra 36 eurai.
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4. Per vienerius metus gautinos sumos
Bendrovės per vienerius metus gautinas sumas sudarė:
Likutis 2020-12-31
887
15 595
58 833
75 315

Gyventojų skolos už šilumos punktus
Įmonių skolos
Kiti “Litesko” amortizacija
Iš viso:

Likutis 2019-12-31
887
3 723
94 963
99 573

Bendrovės per vienerius metus gautinos sumos 2020 m gruodžio 31 d. iš viso sudarė 75 315 Eur,
iš jų:
Gyventojų ir įmonių skolos už šilumos punktus 887 Eur;
Kitų įmonių gautina suma - 607 Eur;
Įmonių skola kredito administravimo mokečio -1 490 Eur;
Kitos skolos(būsto taupymo agentūra) – 13 097 Eur ;
UAB”Litesko turto amorizacija – 58 833 eurai;
Kitų įmonių nuomos mokestis – 401 eurai;
5. Kitas trumpalaikis turtas
2020 m. gruodžio 31 d kito trumpalaikio turto nebuvo.
6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Bendrovės pinigų sumas sudarė:
Pavadinimas
Pinigai banke nacionaline valiuta
Pinigai Bendrovės kasoje
Iš viso:

Likutis 2020-12-31
68 436
0
68 436

Likutis 2019-12-31
86 018
0
86 018

Bendrovė naudojasi dviejų bankų paslaugomis: Luminor bank banke pinigų likutis 2020-12-31
26475 eurai, SB Šiaulių banke 41 961 eurai, kasoje pinigų nėra. Viso piniginių lėšų yra 68436
eurų sumai.
7. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos
Pavadinimas
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos - spaudos prenumerata
sekantiems metams
Sukauptos pajamos
Iš viso:
2020 m. gruodžio 31 d. sukauptų pajamų nebuvo.
8. Nuosavas kapitalas
2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė:
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Likutis 2020-12-31
0

Likutis 2019-12-31
150

0
0

1 921
2 071
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Pavadinimas
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje
1. Pagal akcijų rūšis
1.1. Paprastosios akcijos
Iš viso:

Akcijų
skaičius

Suma (Eur)

83 237

2 410 544

83 237

2 410 544

Metų eigoje įstatinis kapitalas nekito. Įstatinio kapitalo vertė sudaro 2 410 544 Eur, vienos akcijos
nominalioji vertė – 28,96 Eur.
Akcijų priedai sudaro 55 eurus.
2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovė privalomų rezervų nebuvo sudariusi. Nuosavas kapitalas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje buvo 1 902 462 Eur.
9. Dotacijos, subsidijos
Dotacijų ir subsidijų 2020 metais buvo gauta 1998 eurai. Buvo sumokėta subsidija, įdarbinus Užimtumo
tarnybos remiamą darbuotoją, tai darbo užmokesčio kompensuojama dalis. Neapmokėtas likutis
priskaitytas 607 eurai darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti už 2020 m. gruodžio mėnesį.

10. Finansinės skolos
2020 metais finansinių skolų nebuvo.

11. Trumpalaikiai įsipareigojimai.
Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro skolos tiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos
mokėtinos sumos. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 23 706 Eur.

11.1. Bendrovės skolas tiekėjams už žaliavas, medžiagas, prekes ir paslaugas sudarė:
Skolos tiekėjams už žaliavas ir medžiagas
Skolos tiekėjams už paslaugas
Skolos rangovams
Iš viso:

Likutis 2020-12-31

Likutis 2019-12-31

596

158

596

158

11.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai
2020 m. gruodžio 31 d. gauti išankstiniai mokėjimai 1 530 eurai. Bendrovė tokių mokėjimų gavo kaip
draudimo garantą, kurį moka pagal CPO sutartį daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbus
vykdančios įmonės. Avansas bus grąžintas baigus darbus po Statybos rangos darbų atlikimo Akto
pasirašymo.
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11.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Bendrovės su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:
Pavadinimas

Likutis 2020-12-31

Likutis 2019-12-31

Mokėtinas darbo užmokestis

0

0

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis

0

0

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos

0

0

Sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas

7228

9421

Iš viso:

7228

9421

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2020 m. pabaigoje – tai suformuotas atostogų rezervas ir jo
socialinis draudimas.
11.4. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Bendrovės kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:
Mokėtinas PVM
Mokėtini kiti mokesčiai biudžetui (turto mokestis)
Kitos mokėtinos sumos (Litesko skola investicijos)
Iš viso:

Likutis 2020-12-31
0
5488
8864
14352

Likutis 2019-12-31
3185
4
0
3189

12. Pagrindinės veiklos pardavimo pajamos ir sąnaudos
2020 metų Bendrovės pelną-nuostolį pagal pagrindinės veiklos rūšis sudarė:

Pajamos
Sąnaudos
(savikaina)
Bendrasis
pelnas/nuostoliai

Nuoma Litesko
177 533

Segmentai (veiklos rūšys)
Kita nuoma
Kitos pajamos
3 978
32 382

146 533
31 000

3 978

Iš viso
213 893

86 514

233 047

-54 132

-19 154

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamose 83 % sudaro pajamos iš išnuomoto turto UAB “Litesko” iki
2034 metų, kita nuoma sudaro 2% , kitos pajamos 15 % yra iš administracinio mokesčio ir kredito
administravimo mokesčio. Bendrovė 2020 metus baigė nuostolingai.
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2019 metų Bendrovės pelną-nuostolį pagal pagrindinės veiklos rūšis sudarė:

Pajamos
Sąnaudos
(savikaina)
Bendrasis
pelnas/nuostoliai

Nuoma Litesko
180 682

Segmentai (veiklos rūšys)
Kita nuoma
Kitos pajamos
3 978
43 831

149 682
31 000

3 978

Iš viso
228 491

110 430

260 112

-66 599

-31 621

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamose 79 % sudaro pajamos iš išnuomoto turto UAB “ Litesko
“ iki 2034 metų, kita nuoma sudaro 2 % , kitos pajamos 19 % yra iš administracinio mokesčio,
kredito administravimo mokesčio . Bendrovė 2019 metus baigė nuostolingai.
2020 m. ir 2019 m. Bendrovės savikainą ir veiklos sąnaudas sudarė:
Sąnaudų pavadinimas

2020 m.

2019 m.

107 570
37 259
28 802
173 631

110 964
38 718
48 421
198 103

44 405
877
278

45 068
1 369
335

185
142
3 356
3 322
2 980
3 871
59 416
233 047

119
118
3 982
3 309
2 789
4 920
62 009
260 112

Pardavimo savikaina:
IMT nusidėvėjimas
Su nekilnojamo turto nuoma susijusios sąnaudos.
Kitos įvairios sąnaudos
Iš viso:
Bendrosios ir administracinės veiklos sąnaudos:
Darbuotojų darbo apmokėjimo sąnaudos
Ryšio išlaidos
Banko paslaugos
Komisiniai už pinigų surinkimą
Kuras
Medžiagos
Sukaupti atostoginiai
IMT nusidėvėjimas ir ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija
Įvairūs mokesčiai
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos iš viso:
Iš viso

13. Kitos veiklos rezultatai
Bendrovė kitos veiklos pajamų 2020 metais neturėjo. Kitos veiklos sąnaudų 2020 metais taip pat
neturėjo.
14. Finansinė ir investicinė veikla
Bendrovė 2019 metais finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų neturėjo.
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