VEIKLOS
ATASKAITA

2021

SOTAS
Nevyriausybinė organizacija, kuri teikia socialines bei psichologines paslaugas ir savo veikla
prisideda kuriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovę.

MISIJA
Įtvirtinti žmogaus vertę, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir suaugusiųjų ugdymui.

VEIKLOS PRINCIPAI
- Asmuo – besąlygiškai vertingas
- Pozityvus požiūris į asmenį ir gyvenimo tikrovę
- Veikti kartu siekiant įgalinimo
- Subsidiarumo ir bendruomeninės veiklos plėtotė
- Partnerystė

VALDYMAS
SOTO valdymo organai yra Visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas –
direktorius.
SOTO dalininkai yra 8 privatūs asmenys, kuriems priklauso po 12,5 % dalininkų teisių.
2021 m. balandžio 28 d. įvyko Visuotinis dalininkų susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintos
2020 m. finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos bei pristatyti 2021 metų planai.
Susirinkimo metu visi dalininkai turėjo po 1/8 balsų skaičiaus.
SOTE veikia kolegialus patariamasis organas – Taryba, kurio paskirtis yra teikti direktoriui
rekomendacijas ir pasiūlymus visais organizacijos ūkinės ir finansinės veiklos bei valdymo
klausimais. Tarybą sudaro 3 nariai. 2021 m. taryba rinkosi kartą per mėnesį.
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MIELIEJI,
2021 metai iš tiesų buvo ypatingi bei kupini išbandymų mūsų organizacijai. Akivaizdžiai savo
veikloje pamatėme, kad gyvenimas pandemijos sąlygomis turėjo neigiamą poveikį visuomenei:
reikšmingai suprastėjo žmonių emocinė sveikata, išryškėjo tarpasmeninių santykių problemos.
Atpažinome išaugusį pagalbos poreikį: vis daugiau žmonių kreipėsi į mus pagalbos, formavosi
paslaugų „laukimo eilės“, nemažai šeimų, kurias lydėjome ir su kuriomis dirbome ne vienerius
metus, susidūrė su sunkumais ir krizėmis. Ši situacija pareikalavo didelio mūsų organizacijos
darbuotojų susitelkimo ir įsitraukimo neskaičiuojant jėgų, o kartais net ir darbo valandų. Už tai
esu ypač dėkingas kiekvienam darbuotojui ir tikiu, kad SOTO organizacija dėl šios patirties tapo
dar stipresnė.
Esu dėkingas kiekvienam savanoriui, rėmėjui ir bendradarbiavimo partneriui, kurie savo darbu,
parama ar mūsų palaikymu bei pasitikėjimu prisideda prie organizacijos veiklos. Atskirai
paminėti ir padėkoti norisi mūsų budintiems globotojams, kurie savo šeimose laikinai prižiūri
be tėvų globos likusius vaikus – ačiū už Jūsų neįkainojamą darbą, rūpestį ir šilumą, kurią skiriate
vaikams.
Kviečiu susipažinti su mūsų 2021 metų veiklos ataskaita ir labiau pažinti mūsų organizaciją:
pamatyti, kokias veiklas vykdėme, kokių rezultatų pasiekėme ir kokius tikslus užsibrėžėme
ateičiai. Tuo pat metu norisi paminėti, kad 2022 metai yra ypatingi SOTUI – švenčiame
dvidešimtąjį organizacijos gimtadienį. Esame tikri, kad organizacijos ateityje laukia ne tik daug
iššūkių, bet ir gražių akimirkų, dėl kurių ir toliau yra prasminga vykdyti veiklą bei prisidėti prie
žmonių gerovės. Ačiū, kad esate kartu su mumis!
Direktorius Martynas Palionis
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Labai džiaugiuosi visa suteikta pagalba, bendradarbiavimu, bendravimu. Labai padedate
su vaikais, suradote psichologus. Iškilus klausimams visada gaunu atsakymą. Visa pagalba
man yra labai reikalinga ir aš nuoširdžiai dėkoju visiems atskirai už bendradarbiavimą.

GLOBOS CENTRAS
Esame viena iš kelių nevyriausybinių organizacijų Vilniuje, kuri vykdo globos centro funkcijas ir
padeda vaikams surasti globėjus ar įtėvius bei teikia nuolatinę profesionalią pagalbą esamiems
bei būsimiems globėjams, budintiems globotojams, įtėviams, globojamiems ir įvaikintiems
vaikams.
2021 metais mūsų globos centro pagalbą ir paslaugas gavo virš 350 asmenų (esamų ir būsimų
globėjų, įtėvių, budinčių globotojų, globojamų ir įvaikintų vaikų, kitų šeimos narių), kuriems
suteikėme net 6820 konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo ir kitų paslaugų. 2021 metais
organizavome 3 mokymų grupes būsimiems globėjams, įtėviams ir budintiems globotojams,
parengėme 24 būsimuosius globėjus, įtėvius ir budinčius globotojus, suorganizavome 20
globėjų, įtėvių ir budinčių globotojų palaikymo ir mokymų susitikimų, kuriuose dalyvavo 88
asmenys. Praėjusiais metais bendradarbiavome su 6 budinčiais globotojais, kurie per praėjusius
metus savo šeimose prižiūrėjo 7 tėvų globos netekusius vaikus.
Globos centre taip pat siekiame burti globėjų, įtėvių ir budinčių globotojų šeimas įtraukdami jas
į įvairius sociokultūrinius renginius. Praėjusiais metais organizavome vienos dienos šeimų išvyką
į Birštoną bei vienos dienos patyriminį žygį Vilniaus apylinkėse.
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Ačiū Jums už galimybę tobulėti ir keisti (auklėti) ne vien vaikus, bet ir save.
Gera suprasti, kad idealia mama nereikia būti, kad vaiko poreikių tenkinimas – tai ne
užgaidų tenkinimas, kad reikia dirbti ir mokytis suvaldyti savo "ryklio muziką".

PASLAUGOS ŠEIMAI
Vilniaus mieste ir toliau įgyvendinome projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas
Vilniaus mieste“. Projekto metu organizavome ir teikėme paslaugas šeimoms, siekdami įgalinti
jas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip
užtikrindami pozityvią šeimos raidą bei prisidėdami prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.
2021 metais teikėme individualias ir šeimų konsultacijas, organizavome pozityvios tėvystės bei
saugaus prieraišumo mokymus. Net 198 vilniečiai pasinaudojo psichosocialinėmis paslaugomis:
organizuotuose pozityvios tėvystės bei saugaus prieraišumo mokymuose dalyvavo 63 asmenys,
suteikėme net 2192 individualių ir šeimos konsultacijų.
Be to, 2021 metais organizavome 1 savitarpio paramos grupę tėvams, kurie augina paauglius ir
patiria didelius auklėjimo ir ugdymo sunkumus, ir 1 – šeimoms, kurios savo aplinkoje turi
artimųjų, priklausomų nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų. Iš viso įvyko 8 susitikimai, kuriuose
dalyvavo 29 asmenys. Taip pat įgyvendinome seminarų ciklą „Atsakingos tėvystės link“, kurio
tikslas – suburti šeimas, auginančias vaikus, kalbėti tėvams aktualiomis temomis. Iš viso įvyko 5
susitikimai, kuriuose dalyvavo net 87 asmenys.
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Esu labiausiai patenkinta, kad vaikas pas jus ruošia pamokas, nes kai ateina namo, man
kaip mamai mažiau laiko reikia sėdėti ir ruošti pamokas su vaiku, nes namų ruošos darbų
ir taip daug. Patinka, kad būna visokios ekskursijos arba kokia nors pažintinė veikla. Na,
ir manau, kad kiekvienam vaikui padeda bendravimas su bendraamžiais.

VAIKŲ DIENOS CENTRAS
Nuo 2021 metų SOTO vaikų dienos centras teikia akredituotas socialinės priežiūros paslaugas.
2021 metais mūsų vaikų dienos centrą lankė ir paslaugas gavo 17 vaikų. Dienos centre
padėjome vaikams ruošti namų darbus, organizavome vaikų užimtumą, stiprinome vaikų
socialinius, buitinius ir kitus gyvenimo įgūdžius, teikėme psichologo paslaugas. Dienos centro
veikloje mums padėjo 5 savanoriai.
Vaikų dienos centre organizavome ir teikėme pagalbą ne tik vaikams, bet ir vaikų artimiesiems:
tėvams, seneliams, globėjams. Atsižvelgdami į šeimų poreikius, teikėme socialines ir
psichologines konsultacijas, kvietėme dalyvauti organizuojamuose mokymuose ar
seminaruose. Vasaros metu kartu su šeimomis ir vaikais vykome į Birštoną: aplankėme
gražiausias šio miesto vietas, dalyvavome edukacinėje programoje „Požeminis Nemuno kilpų
regioninio parko vanduo“, aplankėme apžvalgos bokštą, piliakalnį. Išvykoje dalyvavo 29
asmenys.
Liepos mėn. organizavome 5 dienų vasaros stovyklą, kurioje dalyvavo 12 vaikų. Stovykla buvo
skirta pažinti Vilniaus miestą, jo istoriją, skirtingas miesto apylinkes. Stovyklos metu vaikai
pramogavo Nuotykių parke, plaukė baidarėmis, dalyvavo edukacinėse programose ir geriau
pažino Vilniaus senamiestį, lankėsi žmonių, turinčių negalią, bendruomenėje ir kartu gamino
„Vabalų viešbutį“.
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SOTO darbuotojos indėlis viršijo profesines pareigas, iš tiesų dėl jos žmogiškų
gebėjimų mes galėjome išgyventi šią patirtį išlaikydami ramybę. Jos įvaikinimo
procedūros išmanymas padėjo mums susitelkti išskirtinai ties vaiku ir ties mūsų
išgyvenamos patirties svarba.

TARPTAUTINIS ĮVAIKINIMAS
Esame oficialus įgaliotas Italijos nevyriausybinės organizacijos AVSI atstovas vykdant
tarptautinio įvaikinimo veiklą Lietuvoje. Atstovaudami AVSI lydime Italijoje parengtas ir
mokymus baigusias italų šeimas, kurios atvyksta įvaikinti vaikus iš Lietuvos pagal vaikų,
atitinkančių specialiuosius kriterijus, programą.
2021 metais atstovavome 2 Italijos piliečių šeimas, kurios įvaikino 2 vaikus, pateikėme Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai 87 ataskaitas su grįžtamąja informacija apie įvaikintų
vaikų integraciją naujose šeimose, socialinėje aplinkoje ir mokymosi įstaigose. Nuo 2004 iki
2021 metų padėjome 305 vaikams iš Lietuvos surasti šeimas Italijoje. Ne viena šeima buvo
išsakiusi norą apsilankyti vaikų gimtojoje šalyje, tad atsiliepiant į šeimų poreikį gimė inovatyvi
veikla – projektas „Išvykti, kad sugrįžtum“. Projekto tikslas – padėti jaunuoliams geriau suprasti
savo dvigubą tapatybę, išsamiau išgyventi įvaikinimo faktą ir rasti jam vietą savo dabartiniame
gyvenime. Jaunuoliai dalyvauja mokymuose bendromis temomis, susijusiomis su jų įvaikinimo
istorija, o 2022 metais yra numatyta grupių kelionė į Lietuvą.
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KITI PROJEKTAI IR VEIKLA
2021 metais Vilniaus mieste bei Kaišiadorių rajone įgyvendinome projektą „Paslaugų
smurtautojams ir asmenims, kurie susiduria su alkoholio priklausomybe, tinklo plėtra“, kurio
metu teikėme nemokamas priklausomybių konsultanto paslaugas rizikingai ir žalingai alkoholį
vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems, įgyvendinome mokymų programą žalingai
vartojantiems alkoholį ar priklausomybę alkoholiui turintiems asmenims bei vykdėme
intervencinę programą smurtaujantiems artimoje aplinkoje. Priklausomybių konsultantų
paslaugos suteiktos 46 asmenims, mokymų programoje žalingai vartojantiems alkoholį ar
priklausomybę alkoholiui turintiems asmenims dalyvavo 24 asmenys, intervencinėje
programoje smurtaujantiems artimoje aplinkoje dalyvavo 65 asmenys.
2021 metais įgyvendinome projektą „VšĮ SOTAS organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“,
kurio dėka sustiprinome organizacijos gebėjimus strateginio planavimo ir veiklų įgyvendinimo
srityje, stiprinome organizacijos darbuotojų komandinio darbo bei bendradarbiavimo
gebėjimus, stiprinome ir plėtojome organizacijos pajėgumus bei gebėjimus lėšų pritraukimo
srityje, stiprinome organizacijos darbuotojų kompetencijas asmens duomenų tvarkymo srityje
bei atsinaujinome organizacijos darbo priemones.
2021 metais Aukok.lt platformoje startavo projektas „Kartu sukurkime jaukią erdvę vaikams!“,
kurio metu renkamos lėšos vaikų dienos centro patalpų atnaujinimui ir remontui. Planuojame,
kad 2022 metais surinkę reikiamas lėšas galėsime pradėti ir pabaigti remonto darbus.
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KITI SVARBŪS ĮVYKIAI
Kokybės standartas. 2021 metais SOTAS įsidiegė nevyriausybinių organizacijų kokybės standartą
NOKAS. Jau keletą metų SOTE vyko diskusija apie paslaugų kokybę ir galimybę ją įvertinti.
Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo iniciatyva buvo
sukurtas paslaugų kokybės standartas NOKAS ir SOTAS priėmė
iššūkį šį standartą įsidiegti organizacijoje bei dar labiau susitelkti į
teikiamų paslaugų kokybės gerinimą. Kokybės standarto diegimas
buvo puiki proga kartu su visa darbuotojų komanda ne tik kalbėti
rūpima kokybės tema, bet ir imtis konkrečių veiksmų pagal
siūlomą standarto diegimo planą.
NOKAS vertiname kaip efektyvų ir struktūruotą įrankį nuolatiniame paslaugų kokybės gerinimo
procese.
--Atstovavimas. Dideliu mūsų organizacijos įvertinimu, bet tuo pat metu ir didele atsakomybe
laikome tai, kad 2021 metais SOTO direktoriaus pavaduotoja Kristina Čiginskienė buvo išrinkta
Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdybos pirmininke 3 metų kadencijai.
--Iššūkis. 2021 metų pradžioje dėl karantino apribojimų dalį veiklų vykdėme nuotoliniu būdu,
todėl, skatinant darbuotojus daugiau judėti ir pagerinti jų savijautą, SOTO gimtadienio proga
kilo mintis suburti darbuotojus iššūkiui bei drauge nueiti 3 milijonus žingsnių gimtadienį
„pasitinkant“ Romoje. Mobiliosios vaikščiojimo programėlės dėka žingsnius skaičiavome ir
galime pasidžiaugti, kad mums pavyko – SOTO gimtadienio proga kartu „nukeliavome“ iki
Romos!
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FINANSINĖ ATASKAITA

PAJAMOS1
Parama (fiziniai ir juridiniai asmenys, 1,2 % pajamų mokesčio dalis
ir kt.), 2,79 %

Kitos (Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, aukok.lt ir kt.), 1,86 %

Valstybės biudžeto
lėšos, 14,85 %

ES struktūrinė
parama, 40,85 %

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
32,75 %

AVSI foundation,
6,89 %

IŠLAIDOS2
Budinčių globotojų
veikla, 17,42 %

Patalpų nuoma ir
komunalinės
paslaugos, 3,48 %
Veiklų vykdymas
(specialistų paslaugos,
transportas, maitinimas, kanc.
prekės ir kt.),

12,89 %
Darbo užmokestis,
61,09 %

Tarptautinio
įvaikinimo išlaidos,
5,12 %

1 586062
2

Eur

535126 Eur
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RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

SOTAS priklauso:
- AVSI Network
- Nacionaliniam skurdo mažinimo organizacijų tinklui
- Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumui
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2022 METŲ PLANAI
1. Tęsti Globos centro, Vaikų dienos centro ir Tarptautinio įvaikinimo veiklą, tęsti ir užbaigti
„Kompleksinių paslaugų šeimai Vilniaus mieste“ projekto įgyvendinimą.
2. Stiprinti Globos centro veiklą, organizuojant vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios
reabilitacijos paslaugas budinčių globotojų šeimose prižiūrimiems vaikams.
3. Tęsti projekto „Išvykti, kad sugrįžtum“ įgyvendinimą, organizuojant jaunuolių, įvaikintų
Italijos piliečių šeimose, keliones į Lietuvą ir įvertinti projekto tęstinumo perspektyvas.
4. Ieškoti prevencinių paslaugų šeimai finansavimo galimybių ir tokiu būdu siekti užtikrinti
„Kompleksinių paslaugų šeimai Vilniaus mieste“ projekte vykdomų veiklų tęstinumą.
5. Peržiūrėti ir atnaujinti SOTO veiklos strategiją, atsižvelgiant į veiklų vykdymo pokyčius ir
perspektyvas bei finansavimo pokyčius ir perspektyvas.
6. Stiprinti darbuotojų kompetencijas ir profesinius įgūdžius, organizuojant SOTO vidinius
mokymus bei nukreipiant darbuotojus į išorinius kvalifikacijos kėlimo mokymus.
7. Atnaujinti Vaikų dienos centro patalpas: atlikti patalpų remontą ir įsigyti vaikų poreikius
atitinkantį inventorių.
8. Įgyvendinti dvidešimtojo SOTO gimtadienio šventimo kampaniją: visuomenę plačiau
supažindinti su SOTO veiklą, apžvelgti pagrindinius SOTO įvykius, padėkoti esamiems ir
buvusiems SOTO darbuotojams, dalininkams bei bendradarbiavimo partneriams.
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Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius
(8 5) 2121453
sotas.vilnius@sotas.org
www.sotas.org
www.facebook.com/sotas.org
Kodas 195746022
AB SEB bankas LT72 7044 0600 0628 3529
AČIŪ, KAD ESATE KARTU
Kviečiame prisidėti prie mūsų veiklos:
- savanoriauti vaikų dienos centre
- paremti mus lėšomis ar daiktais
- skirti 1,2 proc. GPM

Forma patvirtinta
Valstybės įmonės Registrų centro
generalinio direktoriaus
2019 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. VE-650 (1.3 E)

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS
Juridinio asmens pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Juridinio asmens teisinė forma
Juridinio asmens teisinis statusas
Juridinio asmens buveinė (adresas)
Duomenys kaupiami ir saugomi
Rinkinio kodas
Ataskaitinis laikotarpis nuo

Juridinio asmens veiklos kategorija

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)
195746022
Viešoji įstaiga
Teisinis statusas neįregistruotas
Vilnius, Mildos g. 11-3
Juridinių asmenų registre
000618287007

Rinkinio Nr. FS0323

2021-01-01 iki 2021-12-31

LPF, VŠĮ, ASOCIACIJOS (METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS)

Sudarymo data

2022-04-20

Patvirtinimo data

2022-04-26

Veiklos rūšys:
8899 Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu
socialinio darbo veikla
Tikslumas
Valiuta

1 (vienetais)
EUR

Prie šio rinkinio pridedama:
Aiškinamojo rašto lapų skaičius
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Metinio pranešimo arba veiklos ataskaitos lapų skaičius
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Auditoriaus išvados lapų skaičius

-

Patvirtintų finansinių ataskaitų lapų skaičius

-

Finansines ataskaitas pasirašančio vadovo duomenys:
Asmens kodas (neatskleidžiamas)

***********

Užsienio valstybės kodas

-

Užsienio piliečio asmens kodas (neatskleidžiamas)

-

Vardas

Martynas

Pavardė

Palionis

Pareigų pavadinimas

Kopija tikra, turi prima facie galią

Direktorius

2-3
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Juridinio asmens pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Juridinio asmens teisinė forma
Juridinio asmens teisinis statusas
Juridinio asmens buveinė (adresas)
Duomenys kaupiami ir saugomi
Rinkinio kodas
Ataskaitinis laikotarpis nuo
Sudarymo data

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)
195746022
Viešoji įstaiga
Teisinis statusas neįregistruotas
Vilnius, Mildos g. 11-3
Juridinių asmenų registre
000618287007

Rinkinio Nr. FS0323

2021-01-01 iki 2021-12-31
2022-04-20

Nr.
Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Eil.
Nr.

TURTAS

1.

A. ILGALAIKIS TURTAS

2.

Pastabos Nr.
(2+3+4+5)

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis
2

216

I. NEMATERIALUSIS TURTAS

1

1

3.

II. MATERIALUSIS TURTAS

1

215

4.

III. FINANSINIS TURTAS

5.

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

6.

B. TRUMPALAIKIS TURTAS

174374

108374

7.

I. ATSARGOS

2759

1562

8.

II. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

7060

988

9.

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

10.

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

164555

105824

11.

TURTAS, IŠ VISO

(1+6)

174376

108590

12.

C. NUOSAVAS KAPITALAS

(13+14+15+16)

56160

5224

13.

I. DALININKŲ KAPITALAS

80

80

14.

II. REZERVAI

15.

III. NELIEČIAMASIS KAPITALAS

16.

IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS

56080

5144

17.

D. FINANSAVIMO SUMOS

89412

89408

18.

E. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI

28804

13958

19.

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

20.

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

28804

13958

21.

NUOSAVAS KAPITALAS,
FINANSAVIMO SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

174376

108590

(7+8+9+10)

(19+20)

(12+17+18)

Kopija tikra, turi prima facie galią
Direktorius
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Martynas Palionis
(vardas ir pavardė)

3-3
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
Juridinio asmens pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Juridinio asmens teisinė forma
Juridinio asmens teisinis statusas
Juridinio asmens buveinė (adresas)
Duomenys kaupiami ir saugomi
Rinkinio kodas
Ataskaitinis laikotarpis nuo
Sudarymo data

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)
195746022
Viešoji įstaiga
Teisinis statusas neįregistruotas
Vilnius, Mildos g. 11-3
Juridinių asmenų registre
000618287007

Rinkinio Nr. FS0323

2021-01-01 iki 2021-12-31
2022-04-20

Nr.
Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Eil.
Nr.

STRAIPSNIAI

Pastabos Nr.

1.

I. PAJAMOS

2.

1. PARDAVIMO PAJAMOS

3.

2. FINANSAVIMO PAJAMOS

4.

3. KITOS PAJAMOS

5.

II. SĄNAUDOS

6.

1. PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO
SĄNAUDOS

7.

2. VEIKLOS SĄNAUDOS

8.

3. KITOS SĄNAUDOS

9.

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ

10.

IV. PELNO MOKESTIS

11.

V. GRYNASIS VEIKLOS
REZULTATAS

(2+3+4)

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

586062

389674

586062

389674

535126

384530

535126

384530

(1-5)

50936

5144

(9-10)

50936

5144

(6+7+8)

Kopija tikra, turi prima facie galią
Direktorius
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dokumentą elektroniniu spaudu
patvirtino VI Registru
centras
Martynas
Palionis
Data: 2022-08-04 12:02:23
(vardas ir pavardė)

