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2019 R ' FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKIKAMASIS RAŠTAS
l. BENDROJI DALIS

Kauno Pilėnų progimnazija (toliau - BĮ) yra biudžetinė Kauno miesto savivaldybės įstaiga,

įregistruota 1995 m. balandžio 3 d., rejestro Nr. 025254. įstaigos kodas 19013742. turinti juridinio
asmens teises. Steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba. Progimnazijos tikslas - t e i k t i pagrindinį

išsilavinimą. atitinkantį programas ir išsilavinimo standartus. Švietimo paslaugos teikiamos adresais:
Šiaurės pr. 73 ir Ašigalio g. ąb7 Kita veikla - įstaigos patalpų nuoma (Šiaurės pr. 73 ir Ašigalio g. 23 ).
Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 06 18 Nr. T-307 sprendimą Dėl nekilnoja

mojo turto Ašigalio g. 23. Kaune. perėmimo iš Kauno Pilėnų progimnazijos ir perdavimo valdyti, nau
doti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai, negyvena

mosios patalpos perduotos Kauno miesto savivaldybei, Mokiniai perėjo mokintis į patalpas Šiaurės pr.
73, Kaune.
Įstaiga filialų ir struktūrinių vienetų. kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. Svarbių

sąlygų ir aplinkybių. kurios gali paveikti įstaigos tolimesnę veiklą. nėra. Reikšmingų įvykit! po pasku
tinės ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

2019 R' vidutinis darbuotojų skaičius progimnazijoje buvo 65.
Įstaigos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2019 biudžetinius merus. Finansiniai metai prasideda
sausio l d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

2 . .APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įstaigos metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartais (toliau - VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais
viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Apskaitos politika suvienodinta visoms
įstaigoms. kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė

apskaita" ir patvirtinta 2018 m. lapkričio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-52. Apskaitos politika.
ūkinių įvykit! ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama
informacija yra:
svarbi vartotojų sprendimams priimti;
patikima. nes teisingai parodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų. srautus;

parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę. ne vien teisinę formą:
nešališka. netendencinga;

apdairiai pateikta (atsargumo principas);
visais reikšmingais atžvilgiais išsami.
Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.

Apskaitos politika pakeista vadovaujantis 7-uoju VSAFAS .Apskaitos politikos. apskaitinių
įverčių keitimas ir klaidų taisymas" ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams,
kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politikos pakeitimas įstaigos ankstesniems
rezultatams įtakos neturėjo.
Įstaigos apskaitoje taikomi visų VSAFAS reikalavimai, išskyrus:
9-ojo VSAFAS ,.MokesčilĮ ir socialinių įmokų pajamos":

26-ojo VSAFAS . .Ištekliu fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys".
Apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas
taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:
kaupimo;
subjekto;
veiklos tęstinumo:

periodiškumo;
pastovumo:
piniginio mato:
palyginimo:
atsargumo:

neutralumo:
turinio viršenybės prieš formą.
Pagal subjekto principą Įstaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu, kuris atskirai tvarko apskaitą,
sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Pagal turinio viršenybės prieš formą principą. Įstaigoje apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir
ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo
to. ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti Įstaigai leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės
aktai.
Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais. apvalinant iki
šimtųjų eurų dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).
Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal Įstaigos sąskaitų planą. Atsižvelgiant

į ūkinių operacijų esmę apskaitoje tikinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami nurodant šiuos
detalizuojančius požymius:

lėšų šaltinį:

programą ir priemonę:
valsrybės funkciją:

ekonominės klasifikacijos straipsnį:
buhalterinę sąskaitą:
Reikšminga informacija yra tokia. kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti
metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir paveikti informacijos vartotojų priimamus
sprendimus.

Nematerialusis turtas
l. Nematerialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis
turtas". nematerialiojo nuto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės - 22-ajame
VSAFAS „Turto nuvertėjimas".
2. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje. jei atitinka 13-ajame VSAFAS
pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
3. Nematerialusis nirtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Išlaidos. padarytos po pirkto arba susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo. didina nemate
rialiojo turto įsigijimo savikaina rik tais atvejais. kai galima parikimai nustatyti, kad patobulintas ne
materialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą. B' $' kad atliktas esminis nematerialiojo turto page
rinimas. Jei po atliktų darbų nematerialusis turtas neteiks didesnės ekonominės naudos, atlikti darbai

nepripažįstami esminiu pagerinimu. o šių darbų vertė registruojama kaip ataskaitinio laikotarpio sąnau

dos.
4. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųji turtą apskaitoje regisrruojami tam skirtose nematerialiojo
turto sąskaitose.
5. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finan
sinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina. atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis
yra, suma.
6. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto nau

dingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija prade
dama skaičiuoti nuo kiro mėnesio. kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama
nuo kito mėnesio. kai nutas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to
turto vieneto nuvertėjimas. lygus jo likutinės vertės sumai. pirmos dienos.
7. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas. nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas juridines
teises. neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam turtui BĮ taiko
nematerialiojo nirto amortizacijos normatyvus. nustatytus teisės aktu ir patvirtintus Apskaitos tvarky
tojo (toliau v \ Nvadovo įsakymu.
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8. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina. sukaupta amortizacija ir nuvertėji
mas. jei jis yra. nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų
ataskaitos straipsnyje.
9. Išsamiau BĮ nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos atitinkamuose ATvadovo
įsakymais patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.

Ilgalaikis materialusis turtas

10. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis
materialusis turtas". 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas': ir 27-ajame VSAFAS ,,Koncesijos ir
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys:'.
11. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje. j e i jis atitinka ilgalaikio
materialiojo turto sąvoką ir Iž-aiarne VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo nuto pripažinimo
kriterijus.

12. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas į
sigijimo savikaina. pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.
13. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilga
laikio materialiojo nuto sąskaitose.
14. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kultūros vertybes ir kitas

vertybes. finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina. atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuver
tėjimą. jei jis yra. suma. Žemė. kultūros vertybės ir kitos vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse
ataskaitose rodomos tikrąja verte.
15. Ilgalaikio materialiojo nirto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nuto naudingo

tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo nuto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito
mėnesio. kai turtas pradedamas naudoti. pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito

mėnesio. kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai
turtas perleidžiamas. nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertė
jimas. lygus jo likurinės vertės sumai, pirmos dienos.

16. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)
metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. nustatytus teisės aktu ir patvir

tintus AI vadovo įsakymu.
Ei!.
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17. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas. nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas
juridines teises. neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį.
18. Kai turtas parduodamas arba nurašomas. jo įsigijimo savikaina. sukaupto nusidėvėjimo ir. jei yra.
nuvertėjimo sumos nurašomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos re
zultatų ataskaitos straipsnyje.
19. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas. remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu n1110 pa
gerinimu. jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės
pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verre didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo sa
vikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina nau
dingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo
naudingo tarnavimo laiko. jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama atas
kaitinio laikotarpio sąnaudomis.
20. Ilgalaikio materialiojo nirto apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos atitinkamuose AI vadovo
įsakymais patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.
Biologinis turtas

21. Biologinio turto ir mineralinių išteklių apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti Ič-ąjame VSAFAS

..Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai".
55' Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, jeigu atitinka 3i 4

ajame VSAFAS nurodytus nirto pripažinimo kriterijus.
ąb7 Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu biologinio turto vienetas apskaitoje regist
ruojamas tikrąja verte. Kai tikroji vertė negali būti patikimai įvertinta. turtas apskaitoje registruojamas
ir finansinėse ataskaitose parodomas taip:

ąb7l. verte. kuri yra nustatoma remiantis tą nutą valdančios BĮ nustatytomis taisyklėmis (meto
dika);

23.2. įsigijimo arba pasigaminimo savikaina. jei ji gali būti patikimai nustatyta (paskesnio verti
nimo metu apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina. atė
mus nuvertėjimo nuostolius):

23.3. simboline vieno euro verte. jei BĮ neturi nustatytų taisyklių (metodikos) ir įsigijimo savi
kaina yra lygi nuliui arba negali būti patikimai nustatyta.

24. Išankstiniai sumokėjimai už biologinį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose biologinio nirto
sąskaitose.
Ų_' Kai turtas parduodamas ar nurašomas. jo įsigijimo savikaina ir vertės pasikeitimas. jei jis yra, nu
rašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.
26. BĮ biologinio turto neturi. bet jei atsirastų jis bus tvarkomas kaip nustatyta l č-ąjame standarte.
Atsargos

27. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS .Atsargos...

28. Pirminio pripažinimo meru atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant
finansines ataskaitas - įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte. atsiž

velgiant į tai, kuri iš ' s)4myra mažesnė.
29. Strateginės ir neliečiamos atsargos vertinamos įsigijimo savikaina, išskyrus 8-ajame VSAFAS
nustatytus atvejus.
30. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduoni atsargų savikainą. BĮ taiko FIFO
(,.pirmas į - pirmas iš") atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą.

3 L Atsargos gali būti nuvertinamos (nukainojamos) iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad
jtĮ

balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės. kurią tikimasi gauti šias

atsargas pardavus. išmainius. paskirsčius ar sunaudojus.
15' Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos. sunaudojamos, nurašomos ar
perduodamos. jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitin-

karnos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskai
toje registrnojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, k a i buhalterinėje apskaitoje regist

mojama kiekviena su atsargi! sunaudojimu. pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

33. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus
vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvar
koma nebalansinėse sąskaitose.
3-l-. Išsamiau atsargų apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos ATvadovo įsakymais patvirtintuose
apskaitos tvarkų aprašuose.
Finansinis turtas
35. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS . .Jungimai ir investi

cijos į asocijuotuosius subjektus". 15-ajame VSAFAS .. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir
investicijos ~ kontroliuojamus subjektus" ir 17-ajame VSAFAS .Finansinis turtas ir finansiniai įsipa

reigojimai''.
36. BĮ finansinio turto neturi. bet jei atsirastų jis bus tvarkomas kaip nustatyta 17-ąjame standarte.
Gautinos sumos
37. Gautinos sumos pirminio pripažinimo meru yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

38. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo
nuostolius. o trumpalaikės gautinos sumos - įsigijimo savikaina. atėmus nuvertėjimo nuostolius.
b47 Išsamiau gautinų sumų apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais

patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

40. Pinigus sudaro pinigai kasoje. bankų sąskaitose ir pinigai kelyje.
Išankstiniai apmokėjimai
41. Išankstiniai apmokėjimai pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojami įsigijimo
savikaina. o kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarant finansines ataskaitas. parodomi

įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. jei jie yra.
42. Išsamiau išankstinių apmokėjimų apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos AI vadovo įsakymais
parvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.
Finansavimo sumos
43. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS .Finansavimo
sumos".

-44. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus.
45. Finansavimo sumos BĮ apima finansavimo sumas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto. iš Europos
Sąjungos. užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, iš kirų šaltinių, Lietuvos ir užsienio parrunos
fo11d11 gauti arba gautini pinigai arba kitas nirtas. skirtas BĮ nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti.
funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos taip pat apima BĮ
gautus arba gautinus pinigus ir kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
46. Lėšos. kurias BĮ uždirbo bei pervedė i Savivaldybės iždą ir gavo (ar turi teisę atgauti) atgal. nėra
laikomos finansavimo sumomis.
-+ 7. BĮ apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grnpuojamos pagal pirminį finansavimo šaltinį.
48. BĮ užregistruotos gautinos. gautos. panaudotos. perduotos, grąžintos finansavimo sumos ir
finansavimo pajamos pagal paskirtį skirstomos į:
48.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti:

48.1. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
49. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti yra gaunamos kaip neatlygintinai gautas ilgalaikis
runas ar atsargos. arba kaip gaunami pinigai. skirti įsigyti ilgalaikį turtą ar atsargas.
50. Finansavimo sumos .kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms
pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis. skirtomis kitoms išlaidoms, yra laikomos
visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam tunui įsigyti.
51. Finansavimo pajamos pripažįstamos tais laikotarpiais. kuriais patiriamos sąnaudos, dengiamos iš

finansavimo sumų. Panaudotos finansavimo sumos registruojamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį
patiriamos sąnaudos, dengiamos iš finansavimo sumų, jeigu finansavimo sumos gautos arba mokėjimo
paraiška pateikta. Jei finansavimo sumos nebuvo gautos arba mokėjimo paraiška nebuvo pateikta,
registruojamos sukauptos finansavimo pajamos. o panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos tik tą
ataskaitinį laikotarpį. kurį pateikiama mokėjimo paraiška arba gaunamos finansavimo sumos.
5 2. Gautos ir perduotos kitiems VSS finansavimo sumos BĮ finansavimo sąnaudomis nepripažįstamos.
Perdavus finansavimo sumas kitiems VSS, mažinamos gautos finansavimo sumos. registruojamos
finansavimo sumos (perduotos).
53. Gamos ir perduotos ne VSS finansavimo sumos, Įskaitant suteikras subsidijas. registruojamos kaip
BĮ finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo. kuris buvo skiltas šiam tikslui. pajamas.

~ -4. Finansavimo sumų -4 klasės sąskaitos uždaromos ataskaitinių merų paskutinės dienos data.
55. Išsamiau finansavimo sumų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais
parvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.

Finansiniai įsipareigojimai

56. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai. metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS
.Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai•·, 18-ajame VSAF AS .Atidėjiniai, neapibrėžtieji
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai:' ir 19-ajame VSAFAS .Nuoma,
finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys", 24-ajame VSAFAS ..Su darbo santykiais
susijusios išmokos" ir 27-asis VSAFAS ..Koncesijos ir valdžios ir privaraus subjektų partnerystės
sutartys".
57. Visi BĮ įsipareigojimai laikomi finansiniai įsipareigojimais. Pagal trukmę įsipareigojimai yra
skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.

58. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

58.1. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
58.2.

ilgalaikiai atidėjiniai:

58.3.

kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

59. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

59.1. ilgalaikių atidėjinių einamųjų merų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
59.2. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis:
59 .3. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai:

59.4. mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus;
-9_5_ mokėtinos subsidijos. dotacijos ir finansavimo sumos;
59.6. socialinės išmokos:
59. 7. grąžintini mokesčiai. įmokos ir jų permokos:

59.8. tiekėjams mokėtinos sumos:

59.9. su darbo santykiais susiję Įsipareigojimai:
59.10. sukauptos mokėtinos sumos:
~9 .11. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.
60. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
61. Paskesnio vertinimo meru finansiniai įsipareigojimai įvertinami:
61.1. susiję su rinkos kainomis - tikrąja verte:

61.2. iš suteikrų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai - tikrąją verte:

61.3. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai- amortizuota savikaina:
61.4. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.
62. Išsamiau BĮ ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos AI
vadovo įsakymais patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.

Atidėjiniai

63. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada. kai dėl įvykio praeityje BĮ turi dabartinę
teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą. ir tikimybė ( didesnė negu 50 proc.), kad įsipareigojimą
reikės padengti turtu, yra didesnė už
įvertinta.

tikimybę. kad nereikės. o įsipareigojimo suma gali būti patikimai

Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos. atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie

susijusi su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte.
64.

Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami.

atsižvelgiaut Į naujus įvykius ar aplinkybes. turinčias įtakos dabartiniam įvertinimui.
Finansinė nuoma (lizingas)

65. Finansinės nuomos (lizingo) BĮ turėti negali. bet jeigu pasitaiko. tai taikomas turinio viršenybės
Ar nuoma laikoma veiklos nuoma. ar finansine nuoma. priklauso ne nuo sutarties
formos. o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

prieš formą principas.

Grynasis turtas

66. Kiekvienų ataskaitinių meni paskutinės dienos data pajamų ir sąnaudų sąskaitos uždaromos į
einamųjų metų perviršio arba deficito sąskaitą.
67. Kiekvienų ataskaitinių merų pinnos dienos data praėjusių metų perviršis arba deficitas
pripažįstamas sukauptu ankstesnių metų perviršiu arba deficitu.
Pajamos

68. Pajamų apskaitos principai. metodai ir taisyklės nustatyti l O-ajame VSAFAS .Kitos pajamos" ir
20-ajame VSAFAS .Finansavimo sumos".
69. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu
laikotarpiu. kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su
finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas. būtina nurodyti. kokiai valstybės funkcijai ir
kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos.
70. Pajamos. išskyrus finansa\'imo pajamas. pripažįstamos. kai tikėtina. kad BĮ gaus su sandoriu
susijusią ekonominę naudą. kai galima patikimai ivertinri pajamų sumą ir kai BĮ gali patikimai įvertinti
su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

71. Pajamomis laikoma tik pačios BĮ gaunama ekonominė nauda. BĮ pajamomis nepripažįstamos
trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. kadangi tai nėra BĮ gaunama ekonominė nauda. Jei BĮ yra

arsakinza už tam tikru sumu administravima ir surinkimą. tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo
,w,

pervesti

~

~

l

l

surinktas sumas į atitinkamą biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar j1J dalies atgauti tą patį ar

vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais. tokios sumos ar jų dalis nėra BĮ pajamos ir apskaitoje

registruojamos kaip .2:autjnos ir mokėtinos sumos.
72. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu. kai yra patiriamos sąnaudos, kurios bus
padengtos iš finansavimo sumų. arba kai perleidžiamas turtas, kuris buvo įsigytas iš finansavimo sumų.
73. BĮ apskaitoje pripatįstamos pagrindinės veiklos. kitos veiklos ir finansinės ir investicinės veiklos
pajamos,
74. Išsamiau pajamų apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos ATvadovo įsakymais patvirtintuose

apskaitos tvarkų aprašuose.
Sąnaudos
75. Sąnaudų apskaitos principai. metodai ir taisyklės nustatyti l l-ajame VSAFAS „Sąnaudos··.

Sąnaudų. susijusių su finansiniu turtu. finansavimo sumomis ir finansiniais įsipareigojimais, apskaitos
principai nustatyti 17-ajame VSAFAS ,.Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai", 18-ajame
VSAFAS .Atidėjiuiai. neapibrėžtieji įsipareigojimai. neapibrėžtasis turtas ir paataskaitiniai Įvykiai" ir
20-ajame VSAFAS __Finansavimo sumos".

6. Apskaitoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginarnumo pnncrpais
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ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo
laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam
tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. šios
išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį. kai buvo patirtos.
Sąnaudų dydis ivertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jtĮ ekvivalentų suma.
8. BĮ apskaitoje pripažįstamos pagrindinės veiklos. kitos veiklos. finansinės ir investicinės veiklos

sąnaudos.

79. Išsamiau sąnaudų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos AI vadovo įsakymais patvirtintuose
apskaitos tvarkų aprašuose.
Sandoriai užsienio valiuta
80. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio
valiuta".
81. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio

diena galiojantį euro ir užsienio valiutos santykį nustatytą vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos
įstatymu.
82. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta ir iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų

likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų

sąskaitose.
83. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos euro ir užsienio
valiutos santykį. nustatytą vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu.

Turto nuvertėjimas
84. Turto nuverrėiimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS .Atsargos".

22-ajrune VSAFAS .,Turto nuvertėjimas". Šiuose VSAF AS nurodyti ir turto nuvertėjimo požymiai. ir
požymiai. pagal kuriuos vertinama. ar nuvertėjimas išnyko arba sumažėjo.

85. Tunas yra nuvertėjęs, kai turto vertė yra sumažėjusi. t. y. jo balansinė vertė yra didesnė už tikėtiną
atgauti sumą už tą turtą.
86. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant
turto balansinę vertę ir ra pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos
veiklos sąnaudas.

87. Tuno nuvertėjimas nėra tolygus nuto nurašymui. Turtui nuvertėjus

yra mažinama turto vieneto

balansinė vertė. tačiau išsaugoma informacija apie n1110 įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo
savikaina apskaitoje lieka tokia pat kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas
atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei nuto
balansinė vertė.

88. .Kai vėlesni ataskaitinį laikotarpį. pasikeitus aplinkybėms. atkuriama anksčiau pripažinta turto
nuvertėjimo suma. turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės.
kuri būtų buvusi. jeigu turto nuvertėjimas nebūrų buvęs pripažintas.
89. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolius. perskaičiuojamos
būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad
turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo
naudingo tarnavimo laiką. t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką.

mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.
90. Išsamiau turto nuvertėjimo apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais
parvirtintuose Ilgalaikio materialiojo turto. Nematerialiojo turto, atsargų, Išankstinių apmokėjimą ir
gautinų sumų ir ilgalaikių trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašuose.

Neaptbrėžttejl įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
91. Neapibrėžtųjų įsipareigojimu ir neapibrėžtojo nuto apskaitos principai nustatyti 18-ajame
VSAFAS .,Atidėjiniai. neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai".
92. BĮ apskaitoje neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse

sąskaitose.
93. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje. nei veiklos rezultatų

ataskaitoje. o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės
panaudoti turtą įsipareigojimui apmokėti. yra labai maža. informacija apie įsipareigojimą
aiškinamajame rašte nebūtina.
94. Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir jsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. siekiant užtikrinti. kad pasikeitimai būtų tinkamai rodomi
aiškinamajame rašte.

9 5. Neapibrėžtasis nirtas finansinėse ataskaitose nerodomas toli kol nėra aišku. ar jis duos ekonominės
naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina. tačiau nėra tikra. kad ji bus gauta. informacija apie neapibrėžtąjį

turtą pateikiama aiškinamajame rašte.
Poataskaitiniai įvykiai
96. Poataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės pateiktos 18-ajame
VSAFAS .Atidėjiniai. neapibrėžtieji įsipareigojimai. neapibrėžtasis turtas ir paataskaitiniai įvykiai".

9 7. Poataskaitiniai įvykiai. kurie suteikia papildomos informacijos apie BĮ finansinę padėtį paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai). atsižvelgiant į jlĮ įtakos reikšmę parengtoms
finansinėms ataskaitoms, yra rodomi finansinės būklės. veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose.

Nekoreguojantys poaraskairiniai įvykiai aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. Reikšmingu
įvykiu laikomas toks įvykis. kai informacijos apie jį nepateikimas būtų laikomas esmine apskaitos

klaida. arba galėtų iškreipti finansinę ataskaitą ir paveikti informacijos vartotojų. priimamus
sprendimus.

Tarpusavio užskaltos ir palyginamoji informacija
98. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų. pajaurų ir sąnaudų tarpusavio užskaira
negalima. išskyrus atvejus. kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.
99. Finansinėse ataskaitose pateikiama ataskaitinių ir praėjusių finansinių merų informacija. Jei buvo
pakeisti finansinių ataskaitų straipsnių įvertinimo metodai. straipsnių pateikimas ar klasifikavimas,

praėjusių finansinių merų sumos. kurias norima palyginti su ataskaitinių merų sumomis. turi būti
pateikiamos 7-ąjame VSAFAS ..Apskaitos politikos. apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas"

nustatyta tvarka. Informacija apie apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimus, sudarant
ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį. pateikiama aiškinamajame rašte.

Informacijos pagal segmentus pateikimas
l 00. Informacijos pagal segmentus pareikimo finansinėse ataskaitose principai nustatyti 25-ajame

VSAFAS ..Segmentai...

101. BĮ apskaitą tvarko pagal segmentus. Segmentas - tai BĮ pagrindinės veiklos dalis, apimanti
vienos valstybės funkcijos. nustatytos LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikacijoje. atlikimą.

102. BĮ veikloje skiriami šie segmentai:
l Ož.Lbendrųjų valstybės paslaugų:
l 02.2.gynybos;

102.3.viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
102A.ekonomikos sektoriaus;
102.5.aplin.kos apsaugos:

102.6.būsro ir komunalinio ūkio:
l 0:2. 7 .sveikatos priežiūros:
102.8.poilsio. kultūros ir religijos;

l 02.9.švietimo:
l 02. l O.socialinės apsaugos.

l 03. BĮ nuto. įsipareigojimų. finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaita turi būti tvarkoma pagal

segmentus. kad būrų teisingai užregistruotos pagrindinės veiklos sąnaudos ir pagrindinės veiklos
išmokti pinigų srautai.

10..J.. Turtas. įsipareigojimai. finansavimo sumos. pajamos ir sąnaudos. kurių priskyrimo segmentui
pagrindas yra neaiškus. turi būti priskiriami didžiausią BĮ veiklos dalį sudarančiam segmentui.

l 05. Aiškinamajame rašte pagal kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia ataskaitinio ir praėjusio
ataskaitinio laikorarpio informacija:
l 05.1.pagrindinės veiklos sąnaudos:

105.2.pagrindinės veiklos pinigų srautai.
Apskaitos politikos keitimas
106. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS .Apskaitos politikos.
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".

107. BĮ pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS
.. Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinys ... Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykit) apskaitos ir

dėl jų atsirandančio nirto. įsipareigojimų. finansavimo sumų. pajamų ir (arba) sąnaudų pripažinimo ir
vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.
l 08. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo, jei kiti teisės aktai to reikalauja arba

siekiam tinkamiau parodyti VSS finansinę būklę. veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Apskaitos

politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą. t. y. nauja apskaitos
politika raikoma taip. lyg visada būtų buvusi taikoma. todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma
ūkinėms operacijoms

ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis. kurį daro apskaitos politikos

keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių

informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį. kuri apskaitos politika pakeičiama, ir
parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje .Apskaitos politikos
keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka". Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo
poveikio dalis. susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio
laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.
Apskaitinių Įverčių keitimas
109.Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS .Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".
11 O.Apskniriniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju. jei pasikeičia aplinkybės. kuriomis buvo remtasi
atliekant įvertinimą. arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykit).
l l l .Apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti BĮ direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu gali
būti sudaroma komisija. atsakinga už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertį.
taip pat poveikio nustatymą ir rodymą finansinėse ataskaitose.
112.BĮ finansinių ataskaitų elemento vertės pokytis. atsiradęs dėl apskaitinio įverčio pokyčio. turi būti
rodomas toje pačioje veiklos rezultatu ataskaitos eilutėje. kurioje buvo rodoma prieš tai buvusi šio
ataskaitos elemento vertė, Informacija. susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu. pateikiama

aiškinamajame rašte.
113.Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz.. nusidėvėjimas skaičiuojamas
tiesioginiu metodu). o apskaitiniu įverčiu laikomas BĮ pasirinktas dydis nusidėvėjimui apskaičiuoti
(pvz .. nusidėvėjimo normatyvas).
Apskaitos klaidų taisymas
114.Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS .Apskaitos politikos. apskaitinių
įverčių keitimas ir klaidų taisymas".
l Ič.Araskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos. padarytos praėjusių ataskaitinių

laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine. jei jos vertinė išraiška

individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė
kaip 0.5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Jei įstaiga neturi gauto
finansavimo. tai klaida laikoma esmine. jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to

ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė kaip 0.25 procento nuto balansinės
vertės.
l Ič.Esminės ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse
ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:
116. l .jei apskaitos klaida nėra esminė. jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje. kurioje
buvo užregistruota klaidinga informacija ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos
eilutėje. kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
116.2 .jei apskaitos klaida esminė. jos taisymas registruojamas tam skiltoje sąskaitoje ir parodomas
veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje .Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų
taisymo įtaka... Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama
tokia. kokiu buvo. t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija

pateikiama aiškinamajame rašte.

3. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita
1. Pastaba ::\Tr. P03. Nemarerialus turtas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialus turtas pateiktas Iikutine verte 0.00 Eur. Informacija

apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
pateiktas lentelėje .,Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį"
(P03).
Imto. kuris yra visiškai amortizuotas. bet vis dar naudojamas veikloje vertė 4505.72 Eur.
2. Pastaba ~r. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialiojo turto

likutinė vertė

305539,50 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pa

sikeitimas per ataskaitinį laikotarpi pateiktas lentelėje .Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" (P04).
Tuno. kuris yra visiškai nudėvėtas, račiau vis dar naudojamas veikloje vertė 86455.56 Eur.
Trn10. kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje, likutinė vertė 0,00 Eur.

Įstaiga pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto. pateikro likutine verte. turi 7119.06
Eur, Finansinio turto informacija detalizuota lentelėje .Fiuansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai"

P05).

Turto, priskirto prie kilnojamųjų ar nekilnojamųjtĮ kultūros vertybių grupių, įstaiga neturi.
Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data - .
3. Pastaba

~1·.

P07. Biologinis turtas.

Įstaiga neturi biologinio turto.
4. Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargos sudaro 0.00 Eur. tai medžiagos, žaliavos ir ūkinis
inventorius. Per ataskaitinį laikotarpį Įsigyta ūkinio inventoriaus bei atsargų už 39972,05 Eur, iš jtJ
gauta nemokamai 8027.04 Eur. Nurašyta atsargų už 39972.05 Eur. iš j11 34544.17 Eur iškeltas ūkinis

inventorius i nebalansinę sąskaitą. Atsargų detali informacija pateikta lentelėje .Atsargų vertė pagal
grupes.. (P08).
5.

Pastaba Xr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Finansinėse ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstinius mokėjimus sudaro:

•

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 109.38 Eur:

Eil.

Tiekėjai
(5 didžiausi)

Nr.

Suma (Eur)

l.

VšĮ Atverk pasaulį

2.

19.38

Diena Media Xews. L'AB

90,00

.,

-~4.

5.
•
Eil.
l\r.
l.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 0.00 Eur.

Tiekėjai
( 5 didžiausi)

Suma (Eur)

')

3.

-+.
5.

Detali išankstinių mokėjimų. informacija pateikta lentelėje .Jnformacija apie išankstinius
mokėjimus': (P09).
6.

Pastaba Nr. 10. Per vienus merus gautinos sumos.
Ataskaitinio laikotarpio per vienus metus gautinos sumos sudaro 52391,86 Eur, iš jų:

• Gautinos sumos už nirto naudojimą. parduotas prekes, turtą. paslaugas 729,50 Eur:
Eil.
Gautinos sumos
Suma (Eur)
Nr.
l.
Gautinos sumos už turto naudojimą
729.50
2.
Gautinos sumos už suteikras paslaugas
Gautinos sumos už konfiskuota nuta. baudos ir kitos
3.

. .

netesvbos

~

• Sukauptos gautinos sumos 5151 O. 76 Eur:
Eil.
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto
Nr.
l

Atostogų kaupimams

')

Valstybinio socialinio draudimo fondui

3.

Valstybinei mokesčių inspekcijai

-+.

Darbuotoj ams

5.

Tiekėjams

6.

•

Sukauptos negražintos specialiųjų programų lėšos iš
savivaldybės biudžeto

47035.19
0,00
0,00
0,00
3362.66
1112.91

Kitos gautinos sumos sudaro 151.60 Eur:

Ei!.

Nr.
l.

Suma (Enr)

Tiekėjai
(5

didžiausi)

Suma (Eur)

UAB Imlitex

4.35

')

UAB Kauno vandenys

25,77

3.

UAB Kauno švara

49,19

4.

VSDF

32,29

5.

UAB Drūtnamis

40.00

Informacija apie gautinas sumas pateikta lentelėje . .Informacija apie per vienerius metus
gautinas sumas.. (P l O)
7. Pastaba Nr. Pll. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Piniginių lėšų likutį 13407.59 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose
13-407.59 Eur ir grynieji pinigai kasoje 0.00 Eur. Pinigai kelyie 0.00 Eur.
8. Pastaba N1·. P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų gavimas ir panaudojimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje .Finansavimo
sumos pagal šaltinį. tikslinę paskirti ir j11 pokyčiai per ataskaitinį laikotarpi (P 12).
9. Pastaba Nr. P13 ir Pl-t Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų turi už 7119.06 Eur. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis 7119.06 Eur.

Finansiniai įsipareigojimai pateikti lentelėje .finansinių įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį
Iaikorarpį: (P 13. Pl4).
10. Pastaba ~r. Pl 7. Trumpalaikiai įsipareigojimai:
Informacija pateikta lentelėje .Jnformacija apie kai kurias trnmpalaikes mokėtinas sumas (Pl 7)
•
Eil.
Nr.
l.
2.

3.
4.
:'i.

Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 3362.66 Eur:
Tiekėjai
( S didžiausi)
Telia Lietuva. AB
AB Energijos skirstymo operatorius
UAB Lindstrom
UAB Eurocash l
AB Kauno energija

Suma (Eur)
95.48
143.02
12A6
107,62
2996,18

• Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai sudaro
0.00 Eur:

Eil.
Nr.
l.

1.

Su darbo santykiais susiję Įsipareigojimai

Suma (Eur)

Mokėtinas darbo užmokestis
Mokėrinos socialinio draudimo įmokos

3.

Mokėtinas 1nf\:cnto.iu paiamu mokestis

4.
5.

Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos
Kitos su darbo sanrvkiais susijusios sumos

• Sukauptos mokėtinos sumos 4703:\19 Eur:
Eil.
Nr.
l.
1

-·
•

Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos atostogų sąnaudos
Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo
įmokų sąnaudos

Suma (Eur)
45950,57

1084.62

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur iš jų gauti išankstiniai apmokėjimai 0.00 Eur.

11. Pastaba ~r. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos.
Informacija apie pajamas pateikta lentelėje __Pagrindinės veiklos kitos pajamos" (P21)
12. Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos pareiktos lentelėje „informacija pagal veiklos segmentus:
Pagrindinės veikos sąnaudos"
13. Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro ?.779,71 Eur, tai einamų metų sukauptas
deficitas 2611.27 Eur ir ankstesnių meni sukauptas perviršis 5390.98 Eur.

14. Įstaigos gauta finansinė parama.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo paramos 7183 .50 Eur,
Eil.
Nr.
l.

Paramos teikėjas

Suma (Eur)

2 proc. GP?vl Labdara-parama

7183,50

'}

3.
Parrunos panaudota 11292. 77 Eur.
15. Xebalanslnės sąskaitos.
Įstaigos nebalansinėse sąskaitose yra apskaitomas išduotas naudoti ūkinis inventorius ir pagal
panaudos sutartis gautas turtas.
Išduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė yra 357989.82 Eur.
Pagal panaudos sutartis valdomas turtas:
Panaudos davėjas

Tuno pavadinimas

Vertė (Eur)

Kauno miesto savivaldvbės ad-

Nešiojamas kompiuteris

899.49

ministracija 18876-+867

VECTOR.'JK0 l

Kauno miesto savivaldybės ad-

ministracija 188764867

Kauno miesto savivaldybės administracija 18876..+867
Xacionalinė švietimo agentūra

Interaktyvi lenta mokom. Progr.

956.22

72 ..Clever"

Mikroskopų ir skatmeninės mik-

1019.44

roskopų kameros komplektas
Nešiojamas kompiuteris .,HP Mini

3005.38

305238040

5101"

Nacionalinė žemės tarnyba prie

žemė

668375.52

Kompiuteriai

2417.58

Kompiuteris nešiojamas HP pro-

12233.10

Žemės ūkio ministerijos

188704927
Nacionalinė švietimo agentūra
3052380-+0
Nacionalinė švietimo agentūra

305238040
Nacionalinė švietimo agentūra

book-P0 G5
Projektorius didesnio ryškumo

725.76

305238040

Vadovas
Grupės vadovės pavaduotoja

Juozas Daukšys

Vilija Žiūkienė

Parengė: Audronė Gedvilaitė tel.: 868651362. el. paštas: audrone.gedvilaite@kba.lt
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-----,-,---,--Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.

Straipsniai

l
ILGALAIKIS TURTAS

l
l.l

NenmkTiaJusis turtas

1.2

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas

Ilgalaikis materialusis runas

[l.l

Žemė

11.Z

Pastalai

U p:

Infrastmkrfiros ir kiti statiniai

IIA

Nekilnojamosros kultūros vertybės

11.S

Mašinos ir įrenginiai

11.6

Transporto priemonės

11.7
11.8

Kllnojwnosios kultūros vertybės
Baldai u biuro įranga

11.9

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

11 JO

Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

IlI

Mi.u cralimai ištekliai ir kitas ūgalaikis turtas

ė

BIOLOGINIS TURTAS

e
l.l

Medžiagos. žaliavos u· ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

1.4
!l

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjuna;

111

Per vienus merus gautinos sumos

P04

diena

305.539,S0

391.282,29

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

305.539,50

391.282,29

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

111.3

Gautinos finansavimo sumos

lll.4

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

111.5

Sukauptos gautinos sumos
Tmmpnlaikės investicijos

V

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:

162.534,81
178.279,36

718,70

548,00

18.207,95

34.867,58

21 147,5<,

15.052,54

65.908,83

80.787,28

0,00

0,00

0.00

0,00

P09

109,38

88,38

52.391,86

63.182,04

P!0

Kitos gautinos sumos

IV

101.441,81
164.023,48

PI0

Gautinos tnuupalaikės tinansi.nės swuos

lll.2

111.6

5

Strateginės ir nelieCiamosios atsargos

1.3

111.1

4

TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos

1.2

1.5

:

IlgalillklS finansinis tunas

IV

l

Paskutinė praėjusia
ataskaitinio JaikoJarpio

Programinė įranga ir jos licencijos

1.3
1.5

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Plėtros darbai

1.4
11

Pastabos Nr.

2

A

eurais

PIJ

729,50

123.15

51.510,76
151,60

63.058,86
0,03

13.407,59

17.5l6,86

371.448,33

472.069,57
(tvsinys kicame puslapyje)
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO JI D. DUOMENIS (tęsinys)
Eil.
Nr.

Straipsniai

1

D
l

11

m
IV
E
l
l.l
1.2
1.3
11
11.1
11.2
11.3
11.4

11.5
11.6
II.6.1
11.6.2
11.7
II.8

11.9
U 10
11.11
U 12
F

l
11
11.1
II 2
111
IV
IV.l
IV.2
•

l

FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstvbės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
lš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitu šaltinių
_ISIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įs_iparcigojimai
Il_galaikiai finausiJtirujs1parci~o1iJnai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti il•alaikiai isioarci_g'!į,mni
Trurupalaikia,isiparci_gaj_imai
llgalrukiq ntidėjini11 eiurunlĮjtJ merų dalis ir tnunpnlaikiai at1dėiu1im

Pastabos Nr.
3
PIZ

Paskutinė ataskaitiniu
laikotarpio diena

4
311.151,71
1.451 01
295.794 57
389,16
13.516,97
57.516,91
0.00
0,00

Pl3 Pl4

ataskaitinio
laikotarpio diena
5

391.354 75
2.621 54
371.127,97
0.00
17.605,24
75.323 84
7.119,06
7.119,06

57.516,91

68.204,78

7.119 06

10.413, 75

IJga.laikil) jsiparcigojimlJ cinamlĮjų mct_y dalis

Trumpalaikiai finansiniai isiparcigųįinrni

Paskutinė praėjusiu

Moketinos subsidįios dotacijos ir imnnsavimo sumos

Mokėnnos sumos j Eur~,os Sųjungos biudžetij
Mokėttnos smnos j biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokč:tinos sumus biudžetui

Mokėtinos socialinės išmokos
Gražintini mokcsčiaijmokos ir~rmokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję jsiparcig(!įimai

PJ7

3.362 66

Sukauotos mokėtinos sumos
Kiti tnm!ĮJalaikini isil!_arcis:m iimni

P17

47.035.19

7.501 59
555 56
49.733 88

P!8

2.779 71

S.390 98

2.779,71
-2.611,27
5.390 98

5.390,98
115 07
5.275 91

371.448,33

472.069,57

GRYNASIS TURTAS
Da!iimlkt1 kapiralas
Rezervai
Tikrosios vertės reze1vas
Kiti rezervai

Nuosavvbės metodo įtaka
Sukauptas PCJVIršis ar deficitas
Einamuilį mc111 perviršis ar deficitas
AnksteSJtių mttU_Jle1viršis ar deficitas
MAZUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO St;Mų, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO "J1JRTO IR
MAŽUMOS DALIES:

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
KBĮBA specialistė
/vvriausiasis buhalteris /b1d1alteris))

(parašas)
(parašas)

Juozas Dmlkšys
(vardas ir pavardė)

Audronė Gedvilaitė
(vardas ir uavardė)
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
________ Nr.
(data)
Pateikimo valnna 1r tikslumas·

eurais

Eil.
Struipsniai

Nr.
l
A

l
l.l
1.2
1.3
1.4

l)
III
lll.l
111.2
m

l
ll
lll
IV
V
VI

VII
Vlll
IX
X
),.J'

XII
XIII
XIV

c
D
l
11
111
E
F
G

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Pastabos Nr.
3

FINANSAVIMO PAJA.l'v!OS
Iš valstvbės biudžeto
Iš savivaldvbiu biudž""l_
Iš ES. užsienio valstvbių ir tarptautini11 organizacijų Ji:~
Iš kitų finansavimo šaltini!!_
MOKESČI\ J IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Panrindinės veiklos kitos__p_aj_amos
Pervestinų i biudžetą pawindim:s veiklos k i r u oaiam!l suma
PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS

DARBO UŽMOKESCIO IR SOrIALJNIO DRAUD!l\10
NUSIDE\'ĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUG..1!_ IR RYSIU
KOMANDIRUOCIU
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTU SUMU
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTU ATSARGJĮ SAVIKAINA
SOCIAL!Nlt_; ISMOKų
NUO!\,fOS
FINANSAVIMO
KITU PASLAUGŲ
KITOS

P02

P22

l•ikotarpis
4
1.063.743 26
1.063.743,26
703.517 05
341.355.98
7,579.93
11.290,30

-1.080,133,10
-865.289,38
-68.13~,92
-67.848.98
-135.00

Praėj~ ataskaitinis
l:ii.ikot.arpis

s
983.690 84
983.690,84
635.060H
346.769 55
99.06
1.761 80

-998.732 26
-760.038 26
-17.974 73
-83.523,99
-57 00

-854,45

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS

KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS_ĮBIUD~E'Ui KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SANAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ

Ataskaitinis

P21

P23

-3.238.00
-24.663,71

-1.723,72
-24.701.77

-39.872 29
-995.39

-72.007.71
-823.43

-8.900.98
-200.00
-16.389 84
14.12~6
14.406.79
-281 83

-7.595 28
-286.37
-1S.041 42
15.864 23
15.864 23

-34W

-707 74

TAISYMO JTAKA
PELNO MOKESTIS

H

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYDĖS
METODO ĮTAK'\

-2.61J,27

11S,07

l

NUOSA VYRĖS METODO JTAKA
GRYNASIS PERVffiSIS AR DEFICITAS

-2.611 27

115 07

+

r
11

TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MA~UMOS DALIAI

Direktorius

Juozas Doukšys

(viešojo sektonaus subjekto vadovas arbajo įgaliotas admiuistracijos vadovas)

(parašas)

(vardas u- pavardė)

KI!ĮBA specialiste
(vyriausiasis buhalteris (buhalterisj)

(parašas)

Audronė Gedvilaitė
(vardas ir pavardė)
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ID:
D/L:

Patvirtinta
-2147415032
2020-03-19 13:12:45

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Atuskaitini.s

Praėjęs ataskaitinis

laikotarpis

laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,
1sigij11110 ar pasigaminimo savikainą sudaro:

4.505,72

8.157,54

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Nematerialiojo turto. užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija. likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto Iikutinę vertę sudaro:
Naujo nematerialiojo turto. įsigyto perduoti, balansinė verte pagal turto grupes
Balansinė vertė
Ei!.
Nr.
l
l
2

3
4
5
6
=

Nematerialiojo turto grupės

2
Plėtros darbai
Programinė iranaa irios licencijos
Patemai ir kitos licencijos (išskvrus nurodvtus 2 punkte)
Literatūros mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti prorekrai
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

:

f

000

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė
atidavimo momentu buvo:

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis,
sudaro:
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Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo)
sutarties laikotarpis nėra pasibaigc;:s. likutinc verte.
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3

4
5
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Nematerialiojo turto gruJiės
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Programine įranga irjos licencijos
Patentai ir kitos JiccncijosJišslqrrus nurodj'l_us 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti_l)rojektai
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
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ID :

D/L:
Ataskaitinis
laikotarpis
Matenahojo turto, kuris yra visiška. nudėvėtas. tačiau vis dar naudojamas veikloje.
1s1g1J11110 ar pasigaminnno savikaina·

86.455,56

Patvirtinta
-214 74 15032

2020-03-19 13:12:45
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
112.012,75

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, hkutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš
nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Sutarčių. pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigųimo atertyje, bendroji vertė
paskutinę ataskarunio laikotarpio dieną:
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Kauno Pilėnų progim nazija, 190138742, Šiaurės pr. 73, Kauno m., Kauno m. sav.
2019 M . GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FJNANSINHJ ATASKAITl.J RINKINYS
(Visos swnos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415032
D/L: 2020-03-19 13: 12:45
B(TSIMOSIOS PAGRINDJNĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUl\ilATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS Nl:OMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil.

Nr.
l
l

3

Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metu

4

Iš viso

2

Laikotarpis

Gautinos pagrindinės nuomos
įmokos paskutinę ataskaitinio
laikotarpiu dieną

1

3
6.600,00
26.400,00
33.000,00
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Kauno Pilėnų progimnazija, 190138742, Šiaurės pr. 73, Kauno m., Kauno m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINH) ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:
P9

Patvirtinta
-2147415032
2020-03-19 13:12:45

Išankstiniai apmokėjimai
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.
Nr.

Straipsniai

l

2

l
l.l
l 2

Išankstinių apmokejirnų įsigijimo savikaina
Išankstiniai apmokejimai tiekėjams

Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6

1.8

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio

3

4

laikotarpiu diena

109,38

88,38

109,38

88,38

109,38

88,38

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.3
l 4

1.7

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

K1u ršunkauruur apmokėj rrrtar

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

2

Išankstinių apmokejimų nuvertėjimas

3

Išankstinių apmokėjimų balansinė verte (1-2)

17

Kauno Pilčnų proiltnn:tiija, 1901JR7-t!, Šiaurė, pr. 73, Kaubo 10., Kauno m. sa,·.
21>19 M. GRUODŽ[O .JI D. pa.d haiauai-, 1nctų FINAl\'SP.,,"JŲ ATASKArJV IUNJaNYs
(Via :sumos ctnl.l.Jcl 11CJ\lr00l1a k1ta1p)

ID
D/L.
Pl0

P:it\irtmta
•21<7415032
2"20-03-1913 12:

◄;

GaullrMM swno1
lNFOR.I\.1ACUA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
Piu:kuttnė aluklulittict laikutarpio ,litna
Slraipsbl:d

EU.Nr.

Tarp jų ti ,•ieiojo

Ji,·bu

1.,.klurlau1

•ubJ.,.klq

Pukutinė prlltJLltlo atųbjtl.ak, l»lkacarpio diena

Tarp.J11i
kantroliuojamų ir
awc:ŲuvttĮJų ec ,,t.,.iuju

Tarpjq ihleioJo

lšvLlo

"lauriau11ubJ.,.ktlf

,ekrorbut ,ubjrbų
l
l
11
l~
121
l 22
ll
lll
1,2
l 33
134
l l5
14
l S

151
152

t.

2
Per ,·icuus metus putiu'¼ !UITUĮ pi;IJlmD •wikaJ.11J. il \UO
(l )T! 2+1 3+1 -IT) 'i+l f>)
Gautmois fiiu11:savnno u111H
G®uru mokesčiai 1r :t0e1ahncs inxik011,
Qauto,.mok~i;1.1
l••U1aot1 -,e;:1:llnw~ inKMC0i1
Gauunm U'll\ll ut turto naUt,ionm

--

}2JJ\ųtuĮrcl:c:s tur~ pu;lauq.ų

Gaull:lOS •::mos ut twto 11rru.1n1uu.o
suma& u2
uotų prekes
0.Utmos aųuos uĮ .1Uli:1l"tas uaslautQs
ŪJu(lDO$ ltlmOS už
oot;i 1lul.11k turu
K,io,
Gauunoc sumos u2 kouftsl.-uota rurta, baudo, 1r 1:11as eetesvbcs

l

52 391.86

-

o.oo

• 51

s
543,05

0.00

000

o.oo

so

729
729:il)

'

Tarp Jų U
kontroUIIOj- ir
,1clvju
••••••••• ,,ubj,klq

- ..,ųuutllJ• ac

l

7
63 182.04

63 058,86

0.00

0,00

12315
123.15

GaiJIIQQC.

0

•..•.

..•,.,.,...,.,.,.

libu&to
Kllos
K1to1 &UltllOt NnOa:

2

Per ,,eiius metus gauttliq aimq 11U\'e.tė:)urutS awkammo laU:OlllptO p.ll,mgąc

J

Pcr,,amsmctus ~1u1u suruu balar,smė vete 11·2)

<000
51 .SIU,76
515107(>

SI 510,76
ll 51070

63 058,86
b.l 0l8,8"

111,CC

32.29

00]

;23918!,

;1 ;.tJ,0;

0,00

l>J.182,04

63058116
b.l0l8_,11<>_

<,J.Q;s,8()
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Šiaurės pr. 73, Kauno m., Kauno m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasib•igusią metą FINANSINIŲ ATASKAITT; RINKINYS
(Visos sumos curais,jc1 nenurodyta kitaip)

ID:
D/L·
PJ l

Patvirtinta
-2147415032
2020-03-1913:12.45

Pinigui ir pinigų ckvivulcnfili
INFORMACIJA APIE PINIGt:S IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil.
Nr.

Strnipsniai

l

1

l

l.l
12
l 3
l 4
t 5
1.6
2

2.1
2.2

2.3
2.4

2,5
2.6
3

3.1
3.:?

33
34

,5
36
3,7
4

5

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos S~ungos ūnansmę
loarama) {l.1+1.2+1.3+1 4+1 5< 1.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pirugm knsoje
Pinigo, kelyje

Pnskutinė ataskaitinio l»ikotarpio
ditnR

Paskuneė praėjusio ata.skaitinio
laikotarpio di~na

Iš viso

Biudžeto asignavimai

Iš viso

Biudžeto asignavimai

3

4

;;

6

Pmrgar įšaldytose sąskaitose
Pmigų įšaldytose sąllokaitosc nuvenejunas
P1111gų ekvrvalentai
Pimgai 1š savivaldybes biudžeto {2.1 +2 2+2.3+2 4-t 2 5+2 6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigui kasoje
Pinigai kelyje
Pimgai išaldytosc sųsknitosc

Pinigų įšaldytose saskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai IŠ kitų šaltinių
1(3.1+3 2+3 Jt3.4+3 5,3 6>3 7)
Pinigai bankų sąskaitose

13 407,59

17.516,86

13-107,59

17.516,86

13.407,59

17.S16,86

Pin,gm knsoJc

Pinigai kelyje
Pmrgm įšaldytose sąskaitose
Puugų įšaldytose sųskanose nuvertėjimas
Indėluu, lamų terrrunas neviršųa tnJŲ mėnesių
Kiu pinigų ekvivalentai
Iš visu pini2.ų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
Iš jų išteklių fondu lėšos

19
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2Dl9 M. GRUODtlO JI D. pa,lhaitu•ių 1n<11Į FINAl\"Sll\lŲ ATASKAITV RINimlVS
(V19011 :sumoc eura11 JC'I neucrod)·ta k1ta1p)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI~ TIKSUNĘ PASKIRTĮ IR J\I POJ\."YČIAI PER. ATASKAflll'lril L-'\IKOTARPJ
Per acukaUinl lai1Wa'11(

Flnansa,·hno awnos
Eil.Nr.

l

11
11
2
2 l
22

3

31

J:

•

• l

4:
5

2
D ,·aJ.uyba bi1ul2ctv (ilskyrus ,abtyba btudlctu d,&Jj
gaut:t U Europo. S\ju.a1os, užlienlu ,.&1s1:rbtą ir
larptautiaių nrlalliue:lją)
Nep1ruJ:ll.lQm turt\U !Sl~'h
luta11s tšl::udoms ka.npcnsuo<1
Ii 1a,·lvaJdybė1 biudžeto (lhkyruJ1 1ir.iv11ltlybč.a biudžetu
IWJba\·lmq dillj 1au1• li Europos Sąjunao,, užsienio
, ahtyblq ir tarptautlaių oraanlzadJIĮ)
1'J.-n.,uĮfntam turttll jsun·11
Kitoms d2;11dotllJ ko111pcn.,uoti

Finarua,ituo 1wuų
IU,-utbataslwlintu
lll1kot:u·plu pr,ultioje

Flaanuxln10 autDOJ
(gautus), ihl..·yrus
neatly&intinai J;1UC1f
IUttlĮ

Fln:wa,intu sumų
pcrr.ruĮJa'lm.-1•

NeatlyĮinlinai 1aula:5
curcių

3

4

5

'

Fiaansa\'lruu MUU'
su1tudtjbuaa dll
tawlu parWI, lmo

Flnan,.nituo 111mq
,uawėjimu dėl Jų
p1111auclojllno sa\'o
nikiai

7

•

•

Z.6Zl,51

70,U?J,76

2621,54

15 137,10
689 286.66

371.127,97

322.153,l.&

0,00

3,26

-51.362,-44

..J.16.127,56

371127.~

23 860.98
298 l9!JO

20 250.26
-ZOll0.!6

3.16

-51 362,4'4

-6816-1,7
-2n962,82

0.03

Ii Eurvpw Stlungw. tdsicnlo ,·•htybilj ir t.u·plautinių
n'1(a"b.adjų (flamua,inY'I •umq dali• kuri ll"'-U""'"'"'- 11
Eurupuf S\11&DJ;01, neisl..Ulant finaiaa:nhnu a1&1m4 IJ
,·al.11yhėa ar u,1vald)1lė1 hiudictq ES l)tnjektanu
finaiuuoll)
Ncpuup u:un tutlW !Sll]h

Knans dl.inJcms kanpen.u >(1
llkitąb.ldnlu
Ncp11u,muuu turt\U im,:,,1l
K1!0ms 1šJal<lon-.s kMnei.1:SUOt.1
n ,·iso fittatua\itno ,unaų

Perduota lcititm•
,-Wlnjn aelunriaw
•uhjektanp

~ ,16

-706.1 J816S

544,36

-16884.28
-689 2.S4.3?

◄

7.969.1)9

-7.~79,93

7 969,09

-7 579,93
-11.290,.10
·2 bS-4,81
.S60S,49
-1.071.136,44

11.60~,2-'

7.IRJ,.~

0,00
l<,(,(),~

lfl~~
18,:S3

17 605,24
191.35-1,75

7 183.;o
L0JJ.?60,.60

-: 666,:S
0,00

8.SJ:i,24

~1.J62,4.J

20
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2019 M. GRUOD1JO 31 D. padhalfll•hi h><l\j FINANSINIŲ ATASl<AIT\T RINKINVs
(V1ao, &lllTIOS CU1 .U,JeJ IICI.Modyta

L'.1ta1pJ

ID
DJI..
Pll

Pot\'utm1a
-214i415<J32
20~3-IQ 13 12 4$

Fln•ns..-.·ill,o ,wuw

Per Mlaskaltlnį laikotarPi

Finansavinw 1umo1

EiLNr.

Finarua,·hno ,uruų
1ubdŽtjituu cUI Jų
perdil.,·itnn ~ ,iei„Jo
sektortaut

Finansavimo sumu,
gr:filhtos

Flnamuimo •UJDŲ
(Jautinų)
pulk.Uuuu

!!

_1_2

Fia.ansadJUO ltUbŲ
Kld1••kylloi

likutis awkallinlu
la!knlarplo pabal1oJ•

1uhjek1aoų
_l__Į

D ,•abl)'bė1 biudlctu (iš,l.·yru1 ,·als~ ~.• biu&du d.Jj
1aut4 ii Europos ~Ubl(II, UUieniu ,-alstybiq ir
larplaulinlą nrpnizacijų)

11
l ~

U51,Ul
1418.72

Kitoms 1D:udcms kompCNUOt1

Ji 1.1,·n,:Jdybė,: biudžeto (IUkyru, u,·h·iJct)'bc:1 biutUc:to
ul1aa,,1.tn14 dali aau111 li I:uropc,1 Są.lWllo•, ublenio
,·~stybių ir larptautinią ~raaniucl_J_ųį
21

22

H

Kitoms 1.b1don1:1 kornpt:iwot1
li Eurvpus 54,juncw, ui.1ic:nio v.Jsl)bią Ir tarptaulinių
f'IJ'laafzatljų (flnat11:n1mn 1wnų d.ai.Ji kur-l aaunama li
Eutvpw Stiu.np, nc:Į1kaiCanl nn.._n ,a,·hllll •wną lš
,-ala:tyhėa at a:in1valdyht, hiudžctų ES ptnjckranu
finansuod)

31

32,29
195.794,.57
293 715.ZG
79,31

J8,.1,

389 lb
Knens tla&donu kroų,cwot1

4 l
Kt.toms 1ll.a1doms kompcUS10t1

n ,·iso fbu,na-.w.,·lnao 111.mj

0,00
13 516.97
311.151,71
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2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSlNlŲ ATASKAITŲ RINION\'S

(Visos sum05 eurars.jei ncnw-ody<a L.:itrup)

ID:

Patvirunta
~2147415032

D/L: 2020-0J.1913:12:4l
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUOAI
Ahu:blltulo laiko1aą,10 prad:Uojc

Eil.

Finanu,·imo sumus

Nr.

z
l

2

J

4

'

Iš \-alstybcs biudžeto (1šsl..')'JUS valstybes biudžeto asrgnavunų da.Ų g.1u1q iš
Ew·opos S;uungos. uls1c1uo ,1t1stybių u tarptaatmrų orga.mzacųų)
Iš S3\1\'tddybės biudt.eto (ibl1n1s '3.\1\'ald)·bės biud.kto as:gna\'imų dali
eau1ą ii Ew"OpJt ~w1gua. ulsirnio v.ab~·bią ir uuptauti..nių orgam.(aeijų)

U Ewupos Sqjw1gus, užsieniu ,·,.dstybių ir lW'pUlutinių urgauizacijų
(fin.,nstm.m o sumų dnhs. l..'\Ul aaunania iš Europ01 SiuW1gos, nc;sknitant
finansavime swnų iš valstybes ar savivaldybes biudžetų ES prOJe.L:tams
finansuoti)
lšlmųšaJo.mų
U,iao

Ata.slwlinio lalkolarplo pabaleoJ<

Finaru.nimo sumos
(gautinos)

Finansa,·imo sumos
t:aucosJ

Iš vtsu

'

4

5•3-N

.

Fimms:nimo sumos
tcaulinos)

Finansa,imo sumos
(laucos)

11,Uu

7

•"'-+7

2 621.l4

2.621.54

1.451,01

1.451,0l

l7l.127.97

371,127.97

295.794,57

295.794,57

389,16

389,16

17.605,24

17.60l,24

13.516,97

13.516,97

391.3~,,~

391.l~ ,7~

311.Hil,71

JU.J~l,71

22
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2019 M. GRUOD2.Jo JI D. pasibal1uslų melų FINANS11'W AHSKAITI,: RINKINYS
(V1-

aumca curan.JC:t ne.nurodyt• k1lal.pl

ID
Dll..
Pll

Finansiniai jslpart.i1ojln1ai
fSO•AR[IGOJll\lŲ, AJ'SKAJTO.T[ UŽREG.I STKŲOTŲ AM ORTIZUOTA

SAVIKAINA, POh..Y
' l.1S

PEk

ATASKAITil'll lAIKOTAllPJ

Per 11faskaittnj laU.Otal'Jli
EIL
Nr.

Finan.dnJų Jslpolreigojitnų

Baluslnė,·ertl:
olllllskaltlnio

pavadinimas

laikutarplU
pr1ul!ioje

l
l
11
l 2
13

14
15
2

#23

"

Pat\·utinta
·214741S032
l0l0-03·19 13·12 45

,
IlgahWwu sk\.llumų J.1Ų,.UC1goJm11u
lšlc;J.Sll»OOli,.aQl)OI
Jlleish tždo v1:beho1
C'iautos rucl.-,\L.,,.

Fcunsmės nuomo, (hzm~)
unpwc1JK)jrrr.a1

K1t1 IS?Jl:U~M um.t
TtUmp.alaikw a'.ohniai tr tlgaliul.:1ą
skolimą ~patel!:"lJUllŲ einamŲJą
metų dalis

prl,llmrl
jslparc.lgojiwal
(Ja:lcfjlmn
aavlka.Jna)

nnansinlų
jsipa~igujlmų
pcr1ruplllVim1u

atnortlzacijui
,iuma*

Per ala,bittnf lal~ta..,,j

\'atiutos kuno
P')~·člnJtala

Į,-yk<!ytl
Į1lparel10Jlmat
(:MĮŽlnto1 1koloa,
1un10ktf:01
pa.lOlanm, liplrktl

aurtiytt
Įdpal"ft1nJbnat

kiti pokyliai

9

10

Balaulnt,·ertč:
oltasbitillio
laikotarpių
pabaigoje.

nrtybln.lai
-:•rlafl

3

4

•

7 119Qfi

5
.7 11906

7 11906

., 11906

!0413.75

7 119.0G

-ICJ413,75

10 41375

7119,0I>

·IO IJ,75

7119,06

0,00

-10•.flJ,75

1.11,,CN

'

1

11
0,00

0,00

7,119,06

~ ž:1:~:u
Gautos~sL:olos
F111.:uts.11lCS 1~(li7m!())
JSlp31'Clg0jlnl2l

25
3
;1

Kiti ,sipuc:igojiami

,"

Kttų dpla.k!ų js.pan:1go11mų
einamųjų me!ų dahs
ll ,·be

◄

K1t1 UIJfflli;:!~Wlll

-~

K1u 1lgal:1.W11 j.,iµa1"C1gū1una1

17.5.lliil

sunn aptina skutunMi latp t'i11au.Į1111t1 muc jstf1Jllll1J s:wiklunos i, : amorbzuotus sa,iJ.::nno, penumc fin:u.1JU1:1u lWlo pop41mmw metu u· ai1K!tt1Za<:1Jos
sumos pasi.l.~llmą per 11AW1hnj IMJ,:otupj
• An11.-·.tt21M.:1Jin
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ID:
D/L·

Patvirtinta
·2147415032
2020·03-1913:INS

Finansinė nuoma
Turto, naudojruno p.1gal Ilnunsinę nuomą (lizingą), bulansmc verte
Balansrnė vertė
Eil.
NI'.

Tm-io :ropės

l

z

l
l l
1.2
1.3
1.4

1.5
2

2.1
22

AlaskaJdnill
laikolarpis

rratjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

Nematerialusis turtas
Proe.rnmine ir:m.i:i ir 10s llcencircs
Patentai 1r kitos hccncuos (išskvrus nurodvlw 2 punkte)
Literatūros. mokslo ir meno kūrintai
Ncboi•ti oroicktoi
Kitas nem.:>.lennlusis turtas
llcahukJs materialusis turtas
Zerne

7.119.()6

17.532 81

7 119.06

l 7.532 81

7.119 06

17.532111

Gvv~nannl!11 pastatai

..l]_ ..,_Kili pastatai__
H
2.5
2b
27

2.8
Z9
:? 10

211
2.12
3
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
4
,.1
~.2
•.3
H
4.5
5

InfrastrWaūros ,r kiu smtmiru
Nekūnoi amosros kultūros vertvbės
Mašinos ir 11'enJ?1mru
Transoorto pncmones
Krlnotarrosros kultūros vertvbės
Bald.u 1r buuo jranl!.t
Kl106 vertvbės
Kitas 1h1:alailas m.:>.tcnalusis turtas
Neba era starvba
Biologinis turtas
Gvvūnai
Medvnru
P:ui.u ir skveru želdiniai
Dnustlruncčini sodiniai
Pnsėluu
Kitas b1olo.R.m1s runas
Atsargos
Strareernes 1r neltečmmcsios ctserecs
Medžia_OQS žaliavos ir ūkinis inventonus
Neb::n21n aarrunu ercdukcr a
Paaarrunta nrodukcita 31•..••.•• os skinos narducu (perduoul
Il2ulnikts materiulusis ir bioloeinis turtas, skirtas parduoti
Išviso
Fmaasmes būklės ataskwtoJe parodytos nea1>ibn!l.tųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil.
Nr.

Nwtatymo pag1indas

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

2

1

4

l
Išvisu___

--

--·

Ate1t)Je mokeunos pagnndnuų nuomos įmol..-ų sumos pagal sudnrytas subhzmgo suUU1.1s ctaskaiuruo tekorepic paskutmę dieną:

Eil.
Nr.
l

Laikotarpis

Paskutinė
ataskaitinių metų
diena

Pukutinė praėjusių
atuka.itiniq metų
diena

2

J

4

Paskutinė
xt~kaUinių metų

Paskutin; pra;Juslų
;ldaskattlnlų metų
diena

Per vtenenus melus
Nuo vienenu do oenkenu meu
Po oenkeriu metu
Iš visu

l
2

3
4

Vriklus 11uum11
Pagal pasirašytas subnuomos suterus ateityje mokėunos pagnndinės nuomos jmol:os·

Eif.

Laikohu-pis

Nr.

diena

l

2

l

Per vienenus 111e1us tswna.)
1k1 penkenų metu
3
Po penkenu metu
...=!..__Išvisu
2

Nuo vrenenų

-

3

'
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2019 M. GRUODŽIO JI D. pasibai:usių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKJN\'S
(Visos sumos eurais.jei nenurodyta kitaip)
Nuomos Įmoką pnpažmtų larkorerpro sąnaudenus 1r subnuomos 1mokų pnpažintq laikotarpro pajamomis sumos

Eil.
Nr.

~
l
P:tR.nndincs nuomos rmokos (!:.,naudos)
2

ąhulotUtnlų metų

p•.• ėju,lų
Mtaslolltinlų metų

diem•

dl~llit

3

4

Paskutinė
Ladkotlu-pis

2

PR.Skiltinė

Neacibrežlieii nuomos mokesčiai rs.an:iudos)
Gamos unok:os D®:tl subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

3

r,111aud11

Pagal panaudos sutartis gauto 1m10 verte. nurodyta sut.ut~je. paanl twto grupes paskutinę ntmkmt1mo lrukouu-pio dieną:

Eil.

Tm10 g11.1pės

Nr.

l
l
l.l

1.2
1.3
1.4
1.5

2
2.1
2.2
2.3

2

Kuas nematerialusis tunas
Ilsalaikis materialusis turtas
Žemė

25
2.6

2.7

Transoorto oricmoni,s

2K

K.ilno wnosios kultūros vertvbės

2.9
2.IO
2.11
2.12
3
3 l
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
4

laikotarpis

j

◄

683.483.77
668.375.52

784.156.73
763 625.52

l 019 44

1.019 44

Baldai ir biuro irenee

(4.088.81

19.511 77

Kitos vertvbės
Kitas ihuilnikis mlllerialusis turta.,
Nebainta statvba

šnotoems turtas
Gwiinai
Medvnal
PMkti tr skveru želduuai
Dauerameėiur scdmnu
Pasdiai
Kit:ts: biolo ims turtas

4.2
4.3
4.4
-l.5

Atsan:.os
S1rt11egįncs ir neliečiamosios ursargos
Mcdžiaa.us. žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebai2h1 et111Un1i urodukcha
Pmiaminta nrodukciia. atsargos, skirtos uarduoti (oerdeou l
Ilgalnikis materialusis tr brcloeinis turtes. skirtns perduoti

5

lšviJO

4.1

Praėjęs ataskaitinia

laikotarpis
Ncmaten:dus1s turtas
Progransnė irm_~ a irios Iicenciios
Patentai ir kitos licenciios (išskvrus nurodvtu .• 2 ounkte)
Litemtūros mokslo ir meno kūriniai
Nebaieti nroiektai

Gvveaarmeir nasl:llai
KllinMtntni
lnfrastru.ktūros 1r kiu su1ttnuu
Nekilnoiamos1os kultūros verrvbės
Mašmos 1r 1rcnem1.u

2.4

AtadWtini1

6.148 72
6.148 72

689.631-49

7114.156 73
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ID:
D/L:

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarnim:

Sur.artic, Nr.

Pmrnudos sutarčių pobūdis

l

201412 30Nr
2009 06 15 Nr.
2018 11 26 Nr.
20 l O 04 14 Nr.
201912 16 Nr.

8SUN-79
35-30-84
Ū-18-223
FJ-44•(04)
Ū2-19-36A

2

Įlgalurkės sutartys
Ilgalaikės sutartys
Ilgalaikės sutartys
Ilgalaikės sutartys
llgalnikcs sutartys

Patvirtinta
·2147415032
2020·03•19 13.12:45

Sutarties h:1·m in11.s
(metai)

Galimybė pnCtsll
panaudos laikotarpį

3

4
Nenumatyta
Nenumatyta
Nenumatyta
Nenumatyta
Nenumatyta

66
10
10
10

10
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ID:

D/L:
P14

Patvirtinta
-2147415032
2020-03-19 13:12:45

Įsipa1·cigojimai, atsil·andantys iš nuomos, finansints nuomos {lizingo) ir kitų tu110 perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Eil.Nr.

Laikotarpis

l

l

l
l.l

Per vienerius metus

L2

Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų
Pae;rindiniu finansini.--s nuomos [meku iš viso
Palūkanos(-)

2
3
4

5
6

Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)

Dabartinė finansinės nuomus įsipareigojimų vertė (4-5)

Pagrindinės nuomos įmokos

Dabartinė pag1indinių
nuomos įmokų vertė

3

4
7.11906

7.119,06
7.119,06

X
X

7.ll9,06

X
X

7.119,06

7.119,06

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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ID:
D/L:

Patvirtinta
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ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAM\'JŲ METŲ DALIS
Eil.
Nr.
l

Straipsniai

l
2

2
Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai

3

Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio diena

3

4
7.119,06
0,00
7.119,06

10.413,75
7.119,06
17.532,81
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Patvirtinta
ID.

D11.:
PI 7

·Z147-US032

202ū-03•19 13:12:45

Trumpalaikės mokėlinos sumes
l1'TORM~.\CIJA APIE KAI 11..'l JRIAS TRUMPALAIKE..'ii MOKĖTINAS SUM AS
l"askulint at:u.kaltlnio lalko1a11,10 diena

PasL.-utlnt 1,ra1:Juslo ara.skaitinlo laikotarpio dltna

Tarp Jų
S1ralpsnlaJ

Eil.Nr.

liviso

Tarp jų ,·klojo
sclltorlaus
subjcktanu

3

J

kontroliuojamltnu Ir
a.socljuotlr.slcms ne
idojo sektoriaus

Tarp jq vielojo
sd..1orlaus
subjektams

Iš vtsc

0
,

.subjekl·am.s

l

'
,,
3
4
4 l

4.3
4.4
;
S l
52

53

•

2
Mckčtinos subs1diios. dot:a.c11os ir finansavuuo sumos
Su darbo 5mlt)'klau iUSIJY is1pnrr.:110J1mru
T1d,c1ams mokCtmos sim1os

•

<

3 362,66

,,,.,.

'

Tarp jų
konlroUuoJamitnu lr
asodjuotlcsicms ne
,·idojo sektoriaus
1ubjcktams

•

"'·'"

Sukauotcs mokctinos sumos
SubuDCos finansavime s:1Mndol

H.035.19

7.50l,S9
49.733.88

11.609 96

SuL."aunito. 3todna1nių s;;pt.wdoc

47.m~.19

-'9.733,88

11.609.96

:57

12165,52

Kitos sukuwtos sunaudos
Kitos sukuwtos mokėtinos swnl)f
Kiti truną,.aluikiai 1111uu'--i&Q!ltuai
Mokctmt Yclldos mokcsč1;u
Gouu 1šank~urua1 anmnli.ėJ1mru

Kitos mokėtinos sumos
JCru kunų trumooln,.lcJŲ n1okclu1u sumu bnlnntanc,-er<e (1+2+3+4+5}

50 397,85

0,00

0.00

7'9 1,03
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ID:
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Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIO.JO IR AUKŠTESNIOJO LYGTŲ VIEŠOJO
SEk'TORIAUS SUBJEKTO FLl'IJANSINTŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE •

Eil.
Nr.

Straipsniai

l

l
l.l

2

Kitos veiklos pajamos

2

Pajamos iš atsargų pardavimo
Ilgalaikio materialiojo. nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
Pajamos iš administracinių baudų
Nuomos pajamos
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos••
Kitos
Pervestinos i biudžetą kitos veiklos pajamos

3

Kitos veiklos sąnaudos

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

3 l
3.2

33
3.4

3.5
36
4

Ataskaitinis laikotarpis
3

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

4
14.406,79

15.864,23

14.124,96

15.864,23

281,83
-281,83

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
Ilaalaikro tuno nusidėvėjimo ir amortizaciios sąnaudos
Paslaugu sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio drauduno sunaudos
Kitos veiklos sąnaudos
Kitos veiklos rezultatas

14.124,96

15.864,23

• Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansimų ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto tekste.
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ID:
D/L:
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Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNALl>OS

Eil.
Nr.

l
l
i.r
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4

3

Strnipsniai

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

2

3

4

Finansinės ir investicinės veiklos_J)_ajamos
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir dels_Einig_ių pajamos
Palūkanų pajamos
Dividendai
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos"
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Finansines ir investicinės veiklos sąnaudos
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigįy_ sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos=
Finansinės ir invęs_ticinės veiklos rsznltatas /l-2)

40 00
40,00

-386 39

-707 74

-0,26
-386,13

-12,21
-695,53

-346.39

-707 74

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

31

Kauno Pilėnų progimnazija, 190138742, Šiaurės pr. 73, Kauno m., Kauno m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIT," ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais.jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P24

Patvirtinta
-2147415032
2020-03-19 13:12:45

Fio:mslnės rizikos valdymas
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMI," DALĮ (ĮSKAITA.NT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil.
Nr.
l
l

2
3

4

Eurais
JAV doleriais
Kitomis
Iš viso

Įsipareigojimų dalis valiuta

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

2

3

4

75.323.84

57.516,91

75.323,84

57.516 91
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