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Kauno vaikų darželis "Raudonkepuraitė"

Eil. 
Nr. Straipsniai Pasta-

bos Nr.

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

A. ILGALAIKIS TURTAS 83 098,26 83 401,00

I. Nematerialusis turtas

I.1      Plėtros darbai
I.2      Programinė įranga ir jos licencijos
I.3      Kitas nematerialusis turtas

I.4      Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I.5      Prestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtas 83 098,26 83 401,00

II.1      Žemė
II.2      Pastatai 43 388,08 43 996,63

II.3      Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4      Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5      Mašinos ir įrenginiai 542,00 813,02

II.6      Transporto priemonės
II.7      Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8      Baldai ir biuro įranga 2 091,23 1 343,16

II.9      Kitas ilgalaikis materialusis turtas 456,72 627,96

II.10      Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 36 620,23 36 620,23

III. Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 54 200,42 27 609,06

I. Atsargos 545,75 710,52

I.1      Strateginės ir neliečiamos atsargos
I.2      Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 545,75 710,52

I.3      Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4      Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5      Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

2019 m. gegužės 9 d. Nr.
(data)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 
ataskaitos forma)

 1 iš 3
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II. Išankstiniai apmokėjimai
III. Per vienus metus gautinos sumos 50 194,66 23 879,28

III.1      Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2      Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3      Gautinos finansavimo sumos

III.4      Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1 475,73 907,41

III.5      Sukauptos gautinos sumos 48 718,93 22 971,87

III.6      Kitos gautinos sumos

IV. Trumpalaikės investicijos
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 460,01 3 019,26

IŠ VISO TURTO: 137 298,68 111 010,06

D. FINANSAVIMO SUMOS 85 081,38 85 118,35

I. Iš valstybės biudžeto 935,21 914,13

II. Iš savivaldybės biudžeto 81 254,40 81 191,30

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 188,35 77,99

IV. Iš kitų šaltinių 2 703,42 2 934,93

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 39 328,31 12 943,31

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1      Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2      Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3      Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 39 328,31 12 943,31

II.1      Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2      Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3      Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4      Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5      Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6      Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.7      Mokėtinos socialinės išmokos
II.8      Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9      Tiekėjams mokėtinos sumos 3 542,43 877,27

II.10      Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 17 632,53 1 157,56

II.11      Sukauptos mokėtinos sumos 16 189,43 9 038,84

II.12      Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1 963,92 1 869,64

F. GRYNASIS TURTAS 12 888,99 12 948,40

I. Dalininkų kapitalas
II. Rezervai

II.1      Tikrosios vertės rezervas
II.2      Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 12 888,99 12 948,40

IV.1      Einamųjų metų perviršis ar deficitas (59,41) 167,99

IV.2      Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 12 948,40 12 780,41

G. MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO 
IR MAŽUMOS DALIES: 137 298,68 111 010,06

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas 
administracijos vadovas)

Direktorius 
(parašas)

Diana Dūdėnienė
(vardas ir pavardė)

 2 iš 3
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Specialistė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Oksana  Bagotyrienė
(vardas ir pavardė)

 3 iš 3



Kauno vaikų darželis "Raudonkepuraitė"
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191636781, Trakų g. 33, 44326 Kaunas
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Eil. 
Nr. Straipsniai Pasta-

bos Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 81 541,04 70 464,52

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 73 694,33 63 731,42

I.1. Iš valstybės biudžeto 21 104,53 17 624,95

I.2. Iš savivaldybių biudžetų 52 210,09 45 874,83

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 379,71 231,64

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 7 846,71 6 733,10

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 7 846,71 6 733,10

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (81 931,59) (71 309,83)

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO (66 330,03) (56 358,29)

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS (1 288,77) (1 233,99)

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ (4 905,23) (5 603,81)

IV. KOMANDIRUOČIŲ
V. TRANSPORTO (108,90) (196,80)

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO (804,00)

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO (52,88)

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA (7 754,77) (6 930,05)

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI. NUOMOS

XII. FINANSAVIMO

XIII. KITŲ PASLAUGŲ (687,01) (986,89)

XIV. KITOS

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS (390,55) (845,31)

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 352,00 48,00

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 352,00 48,00

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. gegužės 9 d. Nr.
(data)

 1 iš 2
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III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (20,86) (1,37)

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS 
KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

G. PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ

(59,41) (798,68)

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS (59,41) (798,68)

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas 
administracijos vadovas)

Direktorius 
(parašas)

Diana Dūdėnienė
(vardas ir pavardė)

Specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)

Oksana  Bagotyrienė
(vardas ir pavardė)

 2 iš 2
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Eil. Finansavimo sumos Per ataskaitinį laikotarpį
Nr. Finansavimo 

sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Finansavimo 
sumos 

(gautos), 
išskyrus 

neatlygintinai 
gautą turtą 

Finansavimo 
sumų 

pergrupavima
s

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl turto 

pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

panaudojimo 
savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

perdavimo ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 
(grąžintos)

Finansavimo 
sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus 
valstybės biudžeto asignavimų dalį, 
gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų):

914,13 12 349,43 (12 328,35) 935,21

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 627,96 (171,24) 456,72

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 286,17 12 349,43 (12 157,11) 478,49

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  
savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 
gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų):

81 191,30 34 138,24 986,03 (35 061,17) 81 254,40

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 81 191,30 126,45 986,03 (1 060,80) 81 242,98

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 34 011,79 (34 000,37) 11,42

3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių 
ir tarptautinių organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama 
iš Europos Sąjungos, neįskaitant 
finansvimo sumų iš valstybės ar 
savivaldybės biudžetų ES  projektams 
finansuoti):

77,99 110,36 188,35

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 77,99 110,36 188,35

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 
forma)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

191636781, Trakų g. 33, 44326 Kaunas Kauno vaikų darželis "Raudonkepuraitė"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
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4. Iš kitų šaltinių: 2 934,93 148,20 (379,71) 2 703,42

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1 581,74 148,20 (331,38) 1 398,56

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1 353,19 (48,33) 1 304,86

5. Iš viso finansavimo sumų 85 118,35 46 598,03 1 134,23 (47 769,23) 85 081,38
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Kauno vaikų darželis "Raudonkepuraitė"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191636781, Trakų g. 33, 44326 Kaunas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019 m. gegužės 9 d., Nr. 

Tenka kontroliuojančiam subjektui

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos 

Nr.
Dalininkų 
kapitalas

Tikrosios vertės 
rezervas  Kiti rezervai Nuosavybės 

metodo ėtaka
Sukauptas 
perviršis ar 

deficitas
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 12 780,41 12 780,41

2. Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo 
sektoriaus subjekto

3. Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam 
subjektui

4. Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
5. Kiti sudaryti rezervai 

6. Kiti panaudoti rezervai

7. Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas

9. Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 12 948,40 12 948,40

10. Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo 
sektoriaus subjekto

11. Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam 
subjektui

12. Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
13. Kiti sudaryti rezervai 

14. Kiti panaudoti rezervai

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

 1 iš 2
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15. Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
16. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas (59,41) (59,41)

17. Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 12 888,99 12 888,99

* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Direktorius 

(parašas)

Diana Dūdėnienė
(vardas ir pavardė)

Specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės 

aktus)
(parašas)

Oksana  Bagotyrienė
(vardas ir pavardė)

 2 iš 2
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KAUNO VAIKŲ DARŽELIS „RAUDONKEPURAITĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Trakų  g. 33, LT-44326 Kaunas, tel. (8 37) 43 32 14,

el. p.darzelis@rkepuraite.kaunas.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191636781

2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. kovo mėn. 31 d.

Kaunas

BENDROJI DALIS

1. Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ (toliau – Įstaiga) yra juridinis asmuo,

nesiekianti pelno Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1995 m. balandžio 07

d., rejestro numeris Nr. 028224, įstaigos kodas 191636781, adresas Trakų g. 33, LT - 44326

Kaunas.

Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ steigėjas – Kauno miesto savivaldybė.

Pagrindinė Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ veiklos sritis yra ikimokyklinis ir

priešmokyklinis ugdymas. Įstaigos veiklą koordinuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos

Švietimo ir kultūros departamento švietimo ir ugdymo skyrius. 

Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ savo veiklą grindžia LR konstitucija, Vaiko

teisių konvencija, LR Švietimo ir kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ir

mokslo ministerijos teisės aktais ir Kauno lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ nuostatais.

Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ yra išlaikomas iš Valstybės bei Kauno

miesto savivaldybės biudžetų pagal asignavimų valdytojo patvirtintą programų sąmatą. Kauno

vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro gauta fizinių ir

juridinių asmenų labdara – parama, bei kitų teisėtu būdu gautų lėšų.

Įstaigoje per 2019 metus vidutiniškai dirbo 24 darbuotojai.

2. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitų subjektų neturi.

3. Įstaiga filialų ar kitų struktūrinių vienetų neturi.

4. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia tolesnę

darželio veiklą – nėra.



APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS

reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą

reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;

- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;

- Kiti apskaitą reglamentuojantys LR įstatymai ir teisės aktai.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos

vykdomas operacijas ir objektyviai atspindėti finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos

principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

1. Subjekto

2. Veiklos testinumo

3. Periodiškumo

4. Pastovumo

5. Piniginio mato

6. Kaupimo

7.Palyginimo

8. Atsargumo

9. Neutralumo

10. Turinio viršenybės prieš formą.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje

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

išsami.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos

Respublikos piniginį vienetą – eurą.

Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina) –

500 (penki šimtai) eurų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, kitas

vertybes, transporto priemones, šaunamuosius ginklus (išskyrus vienkartinio naudojimo),

priskiriamus prie ilgalaikio materialiojo turto neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo)

savikainą) .

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.



SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ veiklos nutraukimas nenumatomas.

2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių

finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neturi.

3. Įstaiga teisinių ginčų neturi.

REIKŠMINGŲ SUMŲ PAAIŠKINIMAS

1. Finansinės būklės ataskaitos A dalyje „Ilgalaikis turtas“ IMT ir INT pateikiamas

likutine verte 83.098,26 Eur.

2. Finansinės būklės ataskaitos C dalies III.4 eilutėje „Gautinos sumos už turto

naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas“ yra 1.475,73 Eur (šią sumą sudaro 1.160,93 Eur –

gautina suma už mitybą iš tėvų; 314,80 Eur – gautina suma už ugdymą iš tėvų).

3. Finansinės būklės ataskaitos E dalies II.9 eilutėje „Tiekėjams mokėtinos sumos –

3.542,43 Eur ;

a) 2.250,04 – už komunalines paslaugas AB „Kauno energija“, už vandenį 128,92

Eur ; už elektrą – 212,71 Eur; šiukšlių išvežimas – 111,08 Eur;

b) 32,67 Eur. – UAB „Officeday“ ,UAB „Maistulis“- 294,35 Eur, UAB „Sotėja“

211,80 Eur, AB „Telia Lietuva“ -49,89 Eur UAB „Dezinfa“ -14,00 Eur, UAB „G4S“ – 54,03 Eur,

MB Kaseta -18,00 Eur, Nacinalinės visuom.sv.pr.laboratorija– 70,74 Eur, UAB Kompiuteriziuoti

sprendimas -24,20 Eur, Penki elemėntai -70,00 Eur.

Direktorė                                                                                                                 Diana Dūdėnienė

Specialistė                                          Oksana Bagotyrienė



DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė 

apskaita

Dokumento pavadinimas (antraštė) Kauno vaikų darželis "Raudonkepuraitė" 
Finansinių ataskaitų rinkinys (Balansas) 2019 03 31 I ketv.

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Diana Dūdėnienė Vadovas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-05-09 16:04

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2019-05-12 02:07

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-12-11 18:19 - 2023-12-10 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 4

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos)2019 03 31 
RD.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 20 VSAFAS 4 priedas 2019 03 31 RD.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Grynojo turto pokyčių ataskaita 20190331RD.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Aiskinamasis_rastas2019 03 31 RD.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

Dokobit ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti 
elektroniniame dokumente ir kiekviename 
pasikartojančiame tėviniame elemente
Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti 
elektroniniame dokumente ir kiekviename 
pasikartojančiame tėviniame elemente
Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" 
privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename 
pasikartojančiame tėviniame elemente

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2020-05-25 13:12 nuorašą suformavo Oksana Bagotyrienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -






