3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita"
2 priedas

Kauno Viktoro Kuprevidiaus progimnazija
(VieSojo sektoriaus subjekto arba vieSojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)
190137 455,

Kovo 1 l-osios g. 94, 50403 Kaunas

(Vie5ojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskait4 kodas, adresas)

VEIKLOS REZULI'ATV ATA SKAITA
PAGAL 2OI9 M. KOVO 3I D. DUOMENIS
2019 m. kovo 31

Eil.
Nr.

d.

Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr,

Ataskaitinis

laikotarpis

['ra0j

gs

ataskaitinis

laikotarpis

PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS

237 844,94

224 101,t3

I

FINANSAVIMO PAJAMOS

237 844.94

224 t1t,t3

I.t

I5 valstybes biudieto

r

66 001 ,74

t55 727,86

63 489,29

59 8 I 3,86

6 612,44

6 880,56

|

l

A.

I5 savivaldybiq biudZeq

1.2.

valstybiq ir talptautiniq organizacijq leSq

I.3.

I5 ES, uZsienio

t.4,

I5

II

MOKESEIV IR SOCIALINIU IMOKV PAJAMOS

68t,47

678,85

PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS

III
III

kitq flnansavinro Saltiniq

I

Pagrindines veiklos kitos pajamos

kiq

pajamq suma

I]1.2.

Pervestinq pagrindines veiklos

B.

PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS

(218 20 r,s l

(22s

I

NNNEO UZNAOKESEIO IR SOCIALINIO DI{AUDIMO

(205 239, I 6)

(r

II.

NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS

(t4 724.37)

(t2 037,92)

III

rcovuNaltNlv

(

l5 709,40)

(r8 960,r0)

IV.

PASLAUGU IR RYsIU

t6,47)

86 582,s0)

KOMANDIRUOCIU
TRANSPORTO

KVALIFIKACIJOS KELIMO

(776,00)

VII

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

(490.92)

VIII.

NuVenrstvo

IX.

SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA

(272.60)

(920,05

X.

SOCIALINIV ISMOKU

(432, l 4)

(300,46

XI.

NUOMOS

XII

FINANSAVIMO

XIII

KITV PASLAUGV

XIV.

KITOS

vt.

IR NURASYTU

(5 16,00

suMU

(2 701,001

(5s6,92

(2 298,44)

(

(800,00)
r 0r5,34)

C.

PACruNONPS VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS

(3 56,5 7)

D.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

7 039,00

6 900,40

I

KI'TOS VEIKLOS PAJAMOS

7 019,00

6 900,40

II

PERVESTINOS I

BIt]DZIrl'A KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III

KTTOS VEIKLOS S,{NAUDOS

E.

FINANSINES IR INVESTICINES VF,IKLOS REZULTATAS

F.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIV APSKAITOS

c.

PELNO MOKESTIS

H.

GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PzuES NUOSAVYBES
METODO ITAKA
NUOSAVYBES METODO ITAKA

6 556,53

5 88s,06

J

GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICI'TAS

6 556,53

5 885,06

I

TENKANTIS KONTROI-]UOJANCIAJAM SUT]JEKTTJI

II

TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

(

125,90)

KLAIDLITAISYMO ITAKA

I

-1

Direktorius
(vieSojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo jgaliotas
administracijos vadovas)

BI "Kauno biudZetiniq istaigp buhalterine apskaita"
(

vyri aus i asi $9&fifttjfite(

b u

ha I te ri

s)

,

Eq!y.er9r
(valdas ir pavalde)

Irena Simkoniene

)
(vardas ir pavarde)

2-ojo VSAFAS,,Finansines bukles ataskaita,.
2 priedas

(Zemesniojo lygio viesojo sektoriaus
subjektq, i5skyrus mokesciq fondus

ir istekliq fondus, finansin0s bukl6s ataskaitos

Kauno V iktoro KupreviCiaus progirnnazija

..

.. ,

190137455, Kovo I t_osios
9.94,50403 Kaunas

rr ieSo.io ..k,r.,rio

FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PACAL 2OI9 M. KOVO 3I D. DUOMENIS
2019 m. kovo

3l

d.

Nr.

(data.1

Eit.

IN

A.

I(Iq TI IDT^C

Pletros darbai

t.2

Programine jranga ir.jos Iicencijos

I.3

Kitas nematerialusis turtas

t.4

Neh"i-ti

I.5

PrestiZas

lgalaikis

n.^i-t-+^; :-:r^-,,^-:

.

.

*ut.riulrrii tu,til

- Nekilno.jamosios kultiiros vertvbes
MaSinos ir jrenginiai
- Transporto priemones
-Kilnojamosios kult[ros vertybes

Il.5
II.6
It.7
II.8

D^II^:
D4rudr
lr uturo lranga

Il.9

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

II.IO

III

Kitas ilgalaikis turtas

B.

BIOLOGINIS TURTAS

C.

r

I

I\UIVIf ALrIINTJ

Atsargos

Strut.giner@

t.2

MedZiagos, Zaliavos

I.3

N.buigtugur@

t.4

Pagaminta produkcija, atsargos,

I.5

Bat

II

t

547 6t6.22

r I 58 65 t.94

I

169 974,27

564.46

2t

712,8

r 085.82

I 447.86

353 9 t6.8C

353 916.80

t33 623,97

45 915.42

t25 643.4t

38 505.73

ir [kinis inventorius
sutartvs

.ki.to, purd*ti

1pffifl

arenalusls lr blologlnls turtas, skirtas parduoti

ISankstiniai apmokej imai

III
III.

547 6t6.22

532 891"85

l8 74(r.45

I UK I Ab

I.l

I

490,84

- Nebaigta statyba ir isankstiniai mokejimai

tv.

pradi usio

I

Infrastruktlros ir kiti statiniai

II.1

Paskutin6

jlmal

- Pastatai

I.3

Paskutind

ataskaitinio

-

I

It.2

Nr.

l 532 89t.85

I.l

It.

I

bos

Nematerialusis turtas

I

II.

Pasta-

Straipsniai

Nr.

vltruus riltru.ls gaullnos sumos
I

-

Gautinos trumpalaikes llnansines sumos

lII.2

Gautini mokesdiai ir socialines imokos

II I.3

Gautinos tlnansavimo sumos

III.4

sumos uz turto naudo.jimq, parduotas prekes, turt4, paslaugas

r73 D.oC

II I.5

Sukauptos gautinos sumos

III.6

Kitos gautinos sumos

IV.

VISo TURTo:

IS

209.04

7 9rJ0.5(

7 409.69

16665r582

D.

FINANSAVIMO STJMOS

I

I5 valstybes biudZeto

II.

I5 savivaldybes biudZeto

III

I5 Europos Sqiungos, uZsienio

IV.

I5

E.

ISIPAREIGOJIMAI

I.

I

I

496 329.4
57 758,34

6r3
valstybiq ir tarptautiniq organizacijq

kitq Saltiniq

lgalaikiai jsipareigo.iimai

2

lgalaikiai fi nansiniai isipareigo.j imai
llgalaikiai atidejiniai

J

Kiti ilgalaikiai

I

II.I

37 575,69

136.92

Trumpalaikes investici ios
Pinigai ir pinigq ekvivalentai

I.

125 506,49

I

Ilgalaikiq jsipareigoj imq einamqj q metq

II.3

Trumpalai kiai fi nansin iai !sipareigo.j imai

II.4

Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5

Moketinos sumos i Europos SEjungos biudZet4

6

Moketinos sumos i biudZetus ir fondus

7

Moketinos social ines iSmokos

615 777,97

689 456.69

t42 652.05

t44 325,06

r62 90r],8

84 829,6t

r

7 1t9.06

7 |9,06

7l

7 l 19.06

19.06

155 789.75

dal is

t0 4t3.75

30I.I

32 0t4.25

Tieke.jams moketinos sumos

35

II.IO

Su darbo santykiais susijg isipareigojimai

50 649,84

It. t I

Sukauptos moketinos sumos

6l

1.12

Kiti trumpalaikiai isipareigojimai

F.

GRYNASIS TURTAS

I

Dalininkq kapitalas

II.

Rezervai

9 r0,1

35 282.s5

tilt.9(
7 277,53

72t.0c

7 217.53

721.00

6 556,53

721.00

Tikrosios vertes rezervas

Kiti rezervai

III

Nuosavybes metodo jtaka

IV

Sukauptas pervirlis ar deficitas

G.

7lj,ss

77

7 839.68

Gr4zintini mokesdiai, imokos ir.iq permokos

tY.2

58 421,31

682 784.54

II.9

IV.I

507 981.03

134.s5

II.8

|.2

593 531.64

isipareigoj imai

Irumpalaikiai isipareigojimai
Ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai

il.2

II.I

I
I

Einamqq metq pervirSis ar deficitas
Ankstesniq mettl pervirSis ar deficitas

12t.04

MAZUMOS DALIS

,

ll\

A

7l

Direktorius
(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo igaliotas

'.2
administracijos

r 6665r5.82

r 593 53r,64

lrena SvesZdiene
(

(r.d"-,

p.r"rd.)

Bf "Kauno biudZetiniq istaigq buhalterine apskaita" specialiste

lrena Simkoniene

(vyriausiasis buhalteris (buhatteris))

(vardas ir pavarde)

PATVIRTINTA
Bl ,,Kauno biudZetiniq istaigq buhalterine
apskaita" direktoriaus
2019-05-14 isakymu Nr. V-203

Kauno Viktoro Kupreviiiaus progimn aziia
20ts M.

Kovo MEN.3lD. FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO
AISKINAMASIS NASTES
I.BENDROJI DALIS

1.

Oficialus Svietimo istaigos pavadinimas

-

Kauno Viktoro Kuprevidiaus progimnazija (toliau -

progimnazija), juridinio asmens kodas 190137455

.

miesto
2. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybes Tarybos 2013 m. sausio 17 d. sprendimu,,Del Kauno
bendrojo
savivaldybes tarybos 2Ol2 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 ,,Del Kauno miesto savivaldybes
ir Kauno
ugdymo mokyklq tinklo pertvarkos 2012-2015 metq bendrojo plano patvirtinimo" pakeitimo
miesto Tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T-1 72 patvttintu Kauno miesto savivaldybes bendrojo

pertvarkym\2012ugdyrno mokyklq steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktUriniq
18 d. sprendimu Nr. T2015 metq priemoniq planu, Kauno miesto savivaldybes tarybos 2013 m. balandZio
pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo
241 ,,DelKauno Viktoro Kuprevidiaus vidurines mokyklos struktDros
rugsejo 1 dienos
ir Kauno Viktoro Kuprevidiaus pagrindines mokyklos nuostatq patvirtinimo" nuo 2013 m,
jos tip4 i5 vidurines i pagnndinq moKauno Viktoro Kuprevidiaus vidurine mokykla pertvarkyta, keidiant
Kauno miesto
kykl4. Kauno miesto savivaldybes Trybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu N'T-S1 ,,Del
plano patvirtinimo",
savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq tinklo pertvarkos 2016-2020 metq bendrojo
3l d'
I priedo 14 punktq, Kauno miesto savivaldybes taryba nusprende pertvarkyti iki2017 m. rugpjfldio
mokyklos tip4 i5 pagrindines
Kauno viktoro Kuprevidiaus pagrindines mokyklos struktlrq , pakeidiant

mokyklos i progimnazij4.

3. progimnazija yra biudZetine istaiga, finansuojama i5 Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto'
4.progimnazijos steigeja (savininke)

- Kauno miesto savivaldybe (toliau- steigejas), kodas 111106319'

progimnazijos savininko teises irpareigas igyvendinanti institucija
Laisvds al.96,LT- 44251, Kaunas.

-

Kauno miesto savivaldybes taryba.
5. Progimnazijos adresas: Kovo 11-osios 94, Kaunas'

veiklos r05iq klasifikatoriq, pat6. pagrindine veiklos sritis - svietimas. veiklos ruSys (pagal Ekonomines
generalinio direktoriaus 2007 m'
virtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybes
spalio 31 d. isakymu Nr. Dl-22 6 12in.,2001 , Nr.l I 9-4877)

:

6.1 pagrindine Svietimo veiklos r[Sis - pagrindinis ugdymas;

Kitos Svietimo veiklos r05Ys:

6.2 prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas;

6.3 pradinis ugdymas;
6.4 sportinis ir rekreacinis Svietimas;
6.5 kultUrinis Svietimas;

6.6 kitas, niekur nepriskirtas Svietimas;
6.7 Svietimui b[dingq paslaugq veikla;
6.8 kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

6.9 kitq maitinimo paslaugq teikimas;
6.10 bibliotekq

ir archyvq veikla.

7. Progimnazijayra atskiras

juridinis vienetas, turintis herbini antspaudq bei sqskaitas AB DnB

banke:LTl 14010042500415453,LT094010042500278234,LT29401004250048
LT3 740 1 005 1 003 9778 9 4,
8. Progimnazija sudaro

AB SEB banke LT 637 044060008

1

3

89

1

5454,

3.

ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo

atas-

kaitq rinkinius.
9. Progimnazija savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Vyriausybes nutarimais,

Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Kauno miesto savivaldybes tarybos sprendimais ir kitais teises aktais ir nuostatais.
10. Finansiniq ataskaitq
1

rinkinys sudarytas pagal 2019 metq kovo 31 dienos duomenis.

1. Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei filialq ar kitq strukt[riniq padaliniq mokykla neturi,

12. Progimnazijos ataskaitinio laikotarpio darbuotojq skaidius

-

69.

13 Progimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 55,55etatai.
14. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reikSti
1

piniginiais vienetais - eurais.

5. Progimnazija neturi kontroliuojamq arba asocijuotqjq subjektq.

2. APSKAITOS

POLITIKA

Finansiniq ataskaitq parengimo pagrindas
Progimnazijos tarpinis finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymu, Vie5ojo sektoriaus apskaitos
standartais (toliau

-

ir

finansines atskaitomybes

VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, reglamentuojandiais vieSojo

sektoriaus subjektu finansiniq ataskaitq parengim4. Apskaitos politika patvirtinta 2018-l 1-15 isakymu Nr.

Y-52. Apskaitos politika suvienodinta visoms centralizuotai tvarkomoms Bf ,,Kauno biudZetiniq istaigq
buhalterine apskaita" istaigoms.

Apskaitos politika, fikiniq ivykiq ir [kiniq operacijq registravimo tvarka uZtikrina, kad finansinese
ataskaitose pateikiama informacija yra:

svarbi vartotojq sprendimams priimti

;

patikima, nes: teisingai parodo finansinius rezultatus, finansing buklg ir pinigq srautus;
parodo iikiniq ivykiq ir iikiniq operacijq ekonoming prasmg, ne vien teising

fo*4;

ne5aliSka, netendencinga;

apdairiai pateikta (atsargumo principas);
visais reik5mingais atZvilgiais iSsami.
Pro

gimnazij a pasirinkt4 apskaitos politikq taiko nuolat.

Apskaitos politika pakeista vadovaujantis 7-uoju VSAFAS ,,Apskaitos politikos, apskaitiniq iverdiq

keitimas ir klaidq taisymasoo

ir taikoma vienodai visiems finansiniq ataskaitq

straipsniams, kuriems turi

rezultatams itakos
itakos apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politikos pakeitimas progimnazijos ankstesniems
neturejo.
Pro

gimnazij os apskaitoj e taikomi visq VSAFAS reikalavimai, i5skynrs

:

9-ojo VSAFAS ,,Mokesdiq ir socialiniq imokq pajamos";
26-ojo VSAFAS ,,I5tekliq fondo apskaita ir finansiniq ataskaitq rinkinys".

Apskaitoje [kines operacijos

ir ivykiai registruojami ir finansiniq

ataskaitq rinkinys sudaromas

taikant Siuos bendruosius apskaitos principus:
kaupimo;
subjekto;

veiklos tgstinumo;
periodiSkumo;
pastovumo;

piniginio mato;
palyginimo;
atsargumo;

neutralumo;

turinio vir5enybes Prie5 form4.
pagal subjekto princip4 progimnazlja laikoma atskiru apskaitos vienetu, kuris atskirai tvarko
apskait4, sudaro ir teikia atskirus finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius.

pagal turinio vir5enybes pries form4 progimnazijoje apskaitos politikoje

[kiniai ivykiai ir [kines

jq ekonoming prasmg ir turini, nepriklausomai nuo to, ar tokiq
lking operacij4 vykdyti, sandori sudaryti progimnazijai leidZia jo veikl4 reglamentuojantys teises aktai.
Visos flkines operacijos ir flkiniai ivykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki
operacijos vertinami ir pripaZistami pagal

Simtqjq eury daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

Visos [kines operacijos ir [kiniai irykiai registruojami sqskaitq plano s4skaitose. AtsiZvelgiant i

lkiniq

operacijq esmg apskaitoje [kines operacijos

detalizuoj andius poZymius

-

ir

flkiniai ivykiai registruojami nurodant

Siuos

:

leSq Saltini;

program4 ir priemong;
valstybes funkcij4;
ekonomines klasifikacijos straipsni;

buhalterings4skait4;

Reik5minga informaclja yra tokia, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iSkreipti
finansing ataskaitq ir paveikti informacijos vartotojq priimamus sprendimus.

Nematerialusis turtas

l.

Nematerialiojo turto apskaitos metodai

ir taisykles nustatyti

turtas", nematerialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo

13-ajame VSAFAS,,Nematerialusis

ir apskaitos metodai ir taisykles -

2}-ajame

VSAFAS,,Turto nuvertdjimas".
2.Nematerialusis turtas yrapipalistamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka l3-ajame VSAFAS
pateikt4 s4vok4 ir nematerialiajam turtui nustatyus kriterijus.
3.Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo savikaina.

ISlaidos, padarytos

po pirkto arba susikurto

nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina

nematerialiojo turto isigijimo savikainq tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas
nematerialusis turtas teiks didesng ekonoming naud4, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto
pagerinimas. Jei po atliktq darbq nematerialusis turtas neteiks didesnes ekonomines naudos, atlikti darbai
nepripaZistami esminiu pagerinimu, o Siq darbq vertd registruojama kaip ataskaitinio laikotarpio s4naudos.

4. ISankstiniai apmokejimai uZ nematerialqji turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose nematerialiojo
turto s4skaitose.

5. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tamavimo laikas yra ribotas,
finansinese ataskaitose parodomas isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 amortizacij4 ir nuvertejim4, jei jis
yra, suma.

6. Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatytq turto
naudingo tamavimo laikq tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija
pradedama skaidiuoti nuo kito mdnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaidiuojama
nuo kito mdnesio, kai turtas perleidZiamas, nuraSomas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto

vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos.

7. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant i sutartis ar kitas juridines
teises, neturi blti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi. Kitam nematerialiajam turtui Bf taiko
nematerialiojo turto amortizacijos norrnatyvus, nustatytus teises aktu ir patvirtintus AT vadovo isakymu.

Turto
nusidevejimo
normatyvai

Nr.

Ei1.

Ilgalaikio turto grupes ir r[Sys

(metais)
2

J

I

Patentai. i5radimai. licenciios. isie\4os kitos teises*

2

2.

PrestiZas

3.

Programind iranga, j os, licencij os ir technind dokumentacij

4.

Kitas nematerialusis turtas

1

NEMATERIALUSIS TURTAS

5

I

a

2

8. Kai turtas parduodamas arba nura5omas,

jo isigijimo savikaina,

sukaupta amortizacija ir

nuvertejimas, jei jis yra, nura5omi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatq
ataskaitos straipsnyj e.

9. I5samiau B{ nematerialiojo turto apskaitos tvarka irprocedlros nustatytos atitinkamuose AT vadovo
isakymais patvirtintuose apskaito s tvarkq apraSuo se.

Ilgalaikis materialusis turtas

10. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l2-ajame VSAFAS ,,Ilgalaikis
materialusis turtas", 22-ajame VSAFAS ,,Turto nuvertejimas"

ir 27-ajame VSAFAS

,,Koncesijos ir

valdZios ir privataus subjektq partnerystes sutartys".
1

1. Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio

materialiojo turto sqvokE

ir

l2-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo

kriterijus.

12. [sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas
isigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.
13. I5ankstiniai apmokejimai uZ ilgalaiki materialqji turtq apskaitoje registruojami tam skirtose
ilgalaikio materialioj o turto s4skaitose.

14. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skynrs iemg, kulturos vertybes ir kitas
vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukauptq nusidevejim4 ir
nuvertejimq, jei jis yra, suma. Leme,kult[ros vertybes ir kitos vertybes po pirminio pripaZinimo finansinese
ataskaitose rodomos tikrqja verte.

15. Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto naudingo
tarnavimo 1aik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito
mdnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas nebeskaidiuojamas nuo kito
mOnesio,

kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai

turtas perleidZiamas, nuraSomas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas
to turto vieneto nuvertejimas,
lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos.

l6'

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini)

metod4 pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, nustatytus teises
aktu ir patvirtintus

AT vadovo isakymu.
Eit.
Nr.

Ilgalaikio turto grupes ir ruSys

Turto
nusidevejimo
normatyvai
(metais)

I

Pastatai

l.l

Kapitaliniai mDriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytq storio, gelZbetonio;
perdengimai ir dengini ai - gelLbetoniniai ir betoniniai), monolitinio
gelZbetonio pastatai, stambiq blokq (perdengimai ir denginiai
gelZbetoniniai) pastatai

1.2.

1.3.

Pastatai (sienos - iki 2,5 pllos storio, blokq, monolitinio gelzbetonio
pastatai, stambiq blokq, perdengimai ir denginiai gelzbetoniniai, betoniniai
arba mediniai)
Ta5ytq r4stq pastatai

35

1.4.

Surenkamieji, iSardomieji, moliniai ir kiti pastatai

4

2.

Infrastrukturos ir kiti statiniai

2.1

Infrastruktlros statiniai

2.1.1

Betoniniai, gelZbetoniniai, akmens

20

2.1.2.

Metaliniai

15

2.1.3.

Mediniai

7

2.2.

Kiti statiniai

5

a

Nekilnojamojo paveldo objektai
Nekilnojamojo kultflros paveldo objektq restauravimo darbai

7

4.1

Maiinos ir irenginiai
Gamybos ma5inos ir irenginiai

5

4.2.

Ginkluote, ginklai ir karine technika

t2

4.3.

Medicinos iranga

5

4,4.

Apsaugos iranga

J

4.5.

Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ry5io irenginiai

2

4.6.

Radijo ir televizijos, informaciniq ir rysiq technologijq tinklq valdymo irengin
iranga

J.

3.1

4.

90

50

4.7.

Kitos maSinos ir irenginiai

5.

I ransporto pnemones

2

5.1

4

n

Specialtis automobi liai

5.3

Autobusal, krovrnrnrai automobiliai, jq priekabos ir puspriekabes

5.4.

Kltos transporto priemones

3

4
J

6.
6.1

J

6.2.

'Komprutenal lr
Jq lranga

J

6.3.

llopuavtmo rr dokumentq dauginimo priemones

J

6.4.

@

3

5.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

5.1

Scenos meno priemones

2

5.2.

Muzikos instrumentai

5

5.3.

Ukinis inventorius ir kiti reikmenys

3

5.4.

Specialieji drabuZiai ir avalyne

I

5.5.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

1

17. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tamavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant sutartis ar kitas
i
juridines teises, neturi buti ilgesnis uz juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi.

l8'

Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukaupto nusidevejimo ir, jei yra,
nuvertejimo sumos nuraSomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatq
ataskaitos straipsnyj e.

19. Ilgalaikio materialiojo turto

rekonstravimas, remontas ar

kiti darbai pripaZlstami esminiu turto

pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apimti arba pailgina turto naudingo tamavimo laik4, arba iS esmes
pagerina jo nauding4sias savybes. Siq darbq verte didinama ilgalaikio materialiojo turto
isigijimo savikaina

ir

(arba) patikslinamas likgs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingqjq

ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto funkcijq apimties, arba nepailgina jo naudingo
tarnavimo laiko,

jie

nepripaZistami esminiu pagerinimu,

o Siq darbq verte

pripaZistama ataskaitinio

laikotarpio s4naudomis.

20. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos ir procedlros nustatytos atitinkamuose AT vadovo
i

sakymais patvirtintuo se apskaitos tvarkq apraSuo se.

Biologinis turtas

21. Biologinio turto ir mineraliniq iStekliq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 16-ajame VSAFAS
,,Biologinis turtas ir mineraliniai iStekliai.,.

22. Biologinis turtas ir mineraliniai iStekliai pripaZistami ir registruojami

apskaitoje, jeigu atitinka

l6-

ajame VSAFAS nurodytus turto pripaZinimo kritenjus.

23' Pirminio pripaZinimo metu ir paskesnio vertinimo metu biologinio turto vienetas apskaitoje
registruojamas tikrqja verte. Kai tikroji verte negali biiti patikimai
ivertinta, turtas apskaitoje registruojamas
ir finansinese ataskaitose parodomas taip:

23.7. verle, kuri yra nustatoma remiantis t4 turt4 valdandios

Bf nustatytomis taisyklemis

(metodika);

23.2. isigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei

ji

gali

b[ti

patikimai nustatyta (paskesnio

vertinimo metu apskaitoje registruojamas ir finansinese ataskaitose rodomas
isigijimo savikaina, atemus
nuvertejimo nuostolius);
23.3. simboline vieno euro verte, jei B[ neturi nustatytq taisykliq (metodikos) ir
isigijimo savikaina

yra lygi nuliui arba negali

b[ti patikimai

24. I5ankstiniai sumokejimai

uZ

nustatyta.

biologini turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose biologinio turto

s4skaitose.

25. Kai turtas parduodamas ar nuraSomas, jo isigijimo savikaina ir vertes pasikeitimas, jei jis yra,
nura5omi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatq ataskaitos straipsnyje.

26. Bl biologinio turto neturi, bet jei

atsirastq

jis bus tvarkomas kaip nustatyta l6-qame standarte.

Atsargos

27. Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos".
28. Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant

-

isigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynEJa galimo realizavimo verte,
atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq yra maZesne.
finansines ataskaitas

29. Strategines ir neliediamos atsargos vertinamos isigijimo savikaina, i5skynrs 8-ajame VSAFAS
nustatytus atvejus.

30. Apskaidiuojant atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas,
(,,pirmas i

3l,
jq

- pirmas

ar parduotq atsargq savikain4,

Bf taiko FIFO

i5") atsargq ikainojimo b[d4 arba konkrediq kainq b[d4.

Atsargos gali bfiti nuvertinamos (nukainojamos) iki grynosios galimo realizavimo vertes tam, kad

balansind verte nevir5ytq b[simos ekonominds naudos ar paslaugq vertds, kuri4 tikimasi gauti Sias

atsargas pardavus, i5mainius, paskirsdius ar sunaudojus.

32. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, sunaudojamos, nuraSomos ar
perduodamos, jq balansind verte pripaZistama s4naudomis to laikotarpio, kuriuo pripaZistamos atitinkamos

pajamos arba suteikiamos vieSosios paslaugos. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas
apskaitoje
registruojamas pagal nuolatini atsargq rodymo apskaitoje b[d4, kai buhalterineje apskaitoje
registruojama
kiekviena su atsargq sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi fikine operacija.

33. Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti fikinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus
verte i5 karto itraukiama

i

s4naudas. Naudojamo

[kinio inventoriaus kiekine ir vertine apskaita tvarkoma

nebalansinese s4skaitose.
34. ISsamiau atsargq apskaitos tvarkos

ir procedlros nustatytos AT vadovo isakymais patvirtintuose

apskaitos tvarkq apra5uose.

Finansinis turtas

35. Finansinio turto apskaitos metodai

ir taisykles

nustatyti l4-ajame VSAFAS ,,Jungimai ir

investicijos i asocijuotuosius subjektus", 15-ajame VSAFAS ,,Konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq
rinkinys
ir investicijos kontroliuojamus subjektus" l7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai

ir

i

isipareigojimai".

36. Progimnazija finansinio turto neturi, bet jei atsirastq jis bus tvarkomas kaip nustatffa

17-q1ame

standarte.

Gautinos sumos

37.

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos
isigijimo savikaina.

38. Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atdmus nuvertejimo
nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos

-

isigijimo savikaina, atdmus nuvertejimo nuostolius.

39. ISsamiau gautinq sumq apskaitos tvarkos

ir

procedlros nustatytos

AT vadovo isakymais

patvirtintuose apskaitos tvarkq apra5uose.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

40.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir bankq s4skaitose

ir pinigai

kelyje.

ISankstiniai apmokdjimai

41. I5ankstiniai apmokejimai pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojami isigijimo
savikaina, o kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarant finansines ataskaitas, parodomi
isigijimo

savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius, jei jie yra.

42.

I5samiau iSankstiniq apmokejimq apskaitos tvarkos ir procedDros nustatytos AT vadovo
isakymais

patvirtintuose apskaitos tvarkq apra5uose.

Finansavimo sumos

43. Finansavimo sumu apskaitos metodai

ir taisykles nustatyti 2}-ajame VSAFAS ,,Finansavimo

sumos".

44.

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 2O-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus.

45. Finansavimo

sumos B{ apima finansavimo sumas i5 valstybes

ir Savivaldybes biudZeto,

iS Europos

Sqjungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq, i5 kitq Saltiniq, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq

gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Bf nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti, funkcijoms

atlikti ir vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos taip pat apima Bf gautus arba gautinus
pinigus ir kitas le5as iSlaidoms dengti ir kaip paramq gaut4 turt4.

46.

Le5os, kurias

Bf uZdirbo bei pervede i Savivaldybes iZd4 ir gavo (ar turi teisg atgauti) atgal, nera

laikomos fi nansavimo sumomis.

47. BI apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirmini finansavimo Saltini.

48' Bf

uZregistruotos gautinos, gautos, panaudotos, perduotos, gr4Zintos finansavimo sumos ir

finansavimo pajamos pagal paskirti skirstomos i:
48.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti;
48.2, finansavimo sumas kitoms iSlaidoms kompensuoti.

49. Finansavimo

sumos nepiniginiam turtui

isigli

yra gaunamos kaip neatlygintinai gautas ilgalaikis

turtas ar atsargos, arba kaip gaunami pinigai, skirti isigyti ilgalaiki turt4 ar atsargas.

50.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio iSlaidoms (negautoms

pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms, yra laikomos visos

likusios fi nansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.

51.

Finansavimo pajamos pripaZistamos tais laikotarpiais, kuriais patiriamos s4naudos, dengiamos i5

finansavimo sumq. Panaudotos finansavimo sumos registruojamos tq pati ataskaitin! laikotarpi, kuri
patiriamos s4naudos, dengiamos i5 finansavimo sumq, jeigu finansavimo sumos gautos arba mokejimo
parai5ka pateikta. Jei finansavimo sumos nebuvo gautos arba mokejimo paraiSka nebuvo pateikta,
registruojamos sukauptos finansavimo pajamos, o panaudotos finansavimo sumos pripaZistamos

tik

t4

ataskaitini laikotarpi, kuri pateikiama mokejimo paraiSka arba gaunamos finansavimo sumos.

52. Gautos

ir

perduotos kitiems

VSS finansavimo sumos

BI

finansavimo

s4naudomis

nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems VSS, maZinamos gautos finansavimo sumos,
registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

53. Gautos ir perduotos ne VSS finansavimo sumos, iskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip
Bf finansavimo sqnaudos, kartu pripaZistant finansavimo, kuris buvo skirtas Siam tikslui, pajamas.

54. Finansavimo sumrl4 klases s4skaitos uZdaromos ataskaitiniq metq paskutines dienos data.

55.

I5samiau finansavimo sumq apskaitos tvarka

patvirtintuose apskaitos tvarkq apra5uose.

ir

proced[ros nustatytos AT vadovo isakymais

Finansiniai isipareigojimai

56'

Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti
17-ajamevSAFAS
,,Finansinis turtas
finansiniai isipareigojimai", l8-ajame vsAFAS ,,Atidejiniai, neapibreztieji
isipareigojimai, neapibreztasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai" ir lg-ajame vsAFAS
,,Nuoma, finansine
nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys",24-ajame
VSAFAS ,,Su darbo santykiais susijusios
iSmokos" it 27-asis VSAFAS ,,Koncesijos ir valdZios ir privataus subjektq
partnerystes sutartys,..

ir

57

'

visi Bf isipareigojimai laikomi finansiniai

isipareigojimais. pagal trukmg isipareigojimai yra

skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.

58.
5

Ilgalaikiams finansiniams isipareigojimams priskiriama:
8. f . ilgalaikiai fi

nansiniai isiparei goj imai

;

58.2. ilgalaikiai atidejiniai;
58.3.

kiti ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai.

59. Trumpalaikiams finansiniams isipareigojimams priskiriama:
59.1. ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai;
59.2. ilgalaikiq isipareigojimq einamqjq metq dalis;
5 9.

3.

trumpalaikiai

fi

nansiniai i siparei goj imai

59.4. moketinos sumos

;

i biudZetus ir fondus;

59.5. moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;
59.6. socialines i5mokos;

59.7. grqLintini mokesdiai, imokos ir jq permokos;
59.8. tiekejams moketinos sumos;
59.9. su darbo santykiais susijg isipareigojimai;

59.10.
59.11.

sukauptos moketinos sumos;

kiti trumpalaikiai finansiniai lsipareigojimai.

60. Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.
6I.

Paskesnio vertinimo metu fi nansiniai isipareigojimai
ivertinami
61.1. susijg su rinkos kainomis
61.2. i5 suteiktq garantijq

:

- tikrqja verte;

kilg finansiniai isipareigojimai

-

tikrqi4 verte;

kiti ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai - amortizuota savikaina;
61.4. kiti trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai isigijimo savikaina.
61.3.

62. I5samiau

Bf ilgalaikiq ir trumpalaikiq isipareigojimq apskaitos tvarka ir procedtros nustatytos AT

vadovo isakymais patvirtintuose apskaitos tvarkq apraSuose.

Atiddjiniai

63' Atidejiniai pipazistami ir registruojami apskaitoje tada,kaidel
teising prievolg ar neatsaukiamq pasizadejimE,

ivykio praeityje Bf turi dabarting

ir tikimybe

(didesne negu 50 proc.), kad
isipareigojim4
reikes padengti turtu, yra didesne uZ tikimybg, kad
nereikds, o isipareigojimo suma gali buti patikimai

ivertinta' Jei patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripazistami, o
informacija apie susijusi
su tiketina sumoketi suma neapibrehtqi
isipareigoji mE yrapateikiama finansiniq ataskaitq aiskinamajame
ra5te.

64' Atidejiniai yra perZilrimi

paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4
atsiZvelgiant i naujus ivykius ar aplinkybes, turindias
itakos dabartiniam ivertinimui.

ir

koreguojami,

Finansind nuoma (lizingas)

65'

Finansines nuomos (lizingo) Bf tureti negali, bet jeigu pasitaiko,
tai taikomas turinio virsenybes
pries form4 principas. Ar nuoma laikoma veiklos nuoma, ar finansine
nuoma, priklauso ne nuo sutarties
formos, o nuo jos turinio ir ekonomines prasmes.

Grynasis turtas

66'

Kiekvienq ataskaitiniq metq paskutines dienos data pajamq

ir

s4naudq s4skaitos uZdaromos i

einamr$q metq pervirSio arba deficito s4skait4.
67

'

Kiekvienq ataskaitiniq metq pirmos dienos data praejusiq metq pervirSis arba deficitas

pripaZistamas sukauptu ankstesniq metq pervirsiu arba deficitu.

Pajamos

68.

Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 10-ajame VSAFAS
,,Kitos pajamos.. ir
2}-ajame VSAFAS,,Finansavimo sumos,..

69' Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu
laikotarpiu, kai yra padaromos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos. Registruojant visas su
finansavimo pajamq pripaZinimu susijusias operacijas, butina nurodyti, kokiai valstybes funkcijai
ir kuriai
programai vykdyi buvo pripaZintos finansavimo pajamos.

70.

Pajamos, i5skynrs finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kad

Bf gaus su sandoriu

susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sumq ir kai Bf gali patikimai
ivertinti su
pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.

7l'

Pajamomis laikoma tik padios Bf gaunama ekonomind nauda. Bf pajamomis nepripaZistamos

trediqiq asmenLlvardu surinktos sumos, kadangi tai nera Bf gaunama
ekonomine nauda. Jei B{ yra atsakinga
uLtam tikry sumq administravim4 ir surinkim4, tadiau teises
aktq nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas
sumas i atitinkamqbiudi,etq ir neturi teises 5iq sumq jq
ar
dalies atgauti t4 pati ar v€lesniais ataskaitiniais
laikotarpiais, tokios sumos ar jq dalis nera Bf pajamos ir
apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir
moketinos sumos.

72'Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos
s4naudos, kurios bus
padengtos i5 finansavimo sumq, arba kai perleidZiamas turtas, kuris
buvo isigytas iS finansavimo sumq.
73' BI apskaitoje pripaZistamos pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansines ir investicines
veiklos
pajamos.

74' Issamiau

pajamq apskaitos tvarkos ir procedlros nustatytos AT vadovo
isakymais patvirtintuose

apskaitos tvarkq apra5uose.

S4naudos

75.

S4naudq apskaitos principai, metodai

ir

taisykles nustatyti ll-ajame VSAFAS,,S4naudos,,.

S4naudq, susijusiq su finansiniu turtu, finansavimo sumomis

ir

finansiniais isipareigojimais, apskaitos
principai nustatyti 17-ajame VSAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigojimai.,, 18-ajame VSAFAS
,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai
lvykiai,. ir 2O-ajame
VSAFAS,,Finansavimo sumos".

76. Apskaitoje

s4naudos pripaZistamos vadovaujantis kaupimo

ir

palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant

i

pinigq iSleidimo

laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su
tam tikry
pajamq uZdirbimtr ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais,
Sios iSlaidos
pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kai buvo patirtos.

77'

S4naudq dydis ivertinamas sumokdta arba moketina pinigq arba

78. Bf apskaitoje pripaZistamos

jq ekvivalentq

suma.

pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansines ir investicines veiklos

s4naudos.

79.

I5samiau s4naudq apskaitos tvarka

ir procediiros nustatytos AT vadovo isakymais patvirtintuose

apskaitos tvarkq apraSuose.

Sandoriai uisienio valiuta

80.

Sandoriq uZsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS ,,Sandoriai uZsienio

valiuta".

81.

Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio

dienq galiojanti euro
istatymu.

ir

uZsienio valiutos santyki nustatyt4 vadovaujantis

LR buhalterines

apskaitos

82. Pelnas ir nuostoliai i5 sandoriq uZsienio valiuta ir i5 uZsienio valiuta isreikito turto
ir
isipareigojimq likudiq perkainojimo dienq yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar
s4naudq sqskaitose.

83'

Valiutiniq straipsniq likudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos
euro ir uZsienio

valiutos santyki, nustatyt4 vadovaujantis LR buhalterines apskaitos
istatymu.

Turto nuvert6jimas

84. Turto nuvertejimo apskaitos principai, metodai

ir

taisykles nustatyti g-ajame VSAFAS

,,Atsargos", 22-ajame VSAFAS ,,Turto nuvertejimas". Siuose VSAFAS nurodyti ir turto nuvertejimo
poLymiai, ir poZyniai, pagal kuriuos vertinama, ar nuvertejimas isnyko
arba sumaZejo.

85'

Turtas yra nuvertejgs, kai turto verte yra sumaZejusi, t. y. jo balansine verte yra
didesne uZ tiketin4
atgauti sum4 uZ tq turt4.

86'

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq
suma maZinant
turto balansing vertg ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines
arba kitos veiklos
s4naudas.

'

Turto nuvertejimas ndra tolygus turto nuraSymui. Turtui nuvertejus yra ma1inama turto
vieneto
balansine vert6, tadiau iSsaugoma informacija apie turto
lsigrjimo savikainq, t. y. turto vieneto isigijimo
savikaina apskaitoje lieka tokia pat kaip iki nuvertejimo nustatyno, o nuvertejimas registruojamas
atskiroje
87

s4skaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto
balansine verte.

88. . Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta turto
nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atklrimo negali virsyi jo balansines
vertds, kuri
bltq bu',usi, jeigu turto nuvertejimas neb[tq buvgs pripaZintas.

89. PripaZinus ilgalaikio materialiojo

ar

nematerialiojo

turto nuvertejimo

nuostolius,

perskaidiuojamos b[simiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo (amortizacijos)
sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvertejimo butq tolygiai paskirstyta per vis4
likusi

jo

naudingo tarnavimo laik4,

t. y. nuvertejimo

suma nuddvima per likusi naudingo tarnavimo laik*,

maLinant nusidevejimo s4naudas.

90.

ISsamiau turto nuvertejimo apskaitos tvarka

ir

proced[ros nustatytos AT vadovo isakymais

patvirtintuose Ilgalaikio materialiojo turto, Nematerialiojo turto, atsargq, ISankstiniq apmokejimq ir gautinq
sumq

ir ilgalaikiq trumpalaikiq isipareigojimq apskaitos tvarkos

aprasuose.

Neapibr6Ztieji isipareigojimai ir neapibr6Ztasis turtas

91. NeapibreZtqjq isipareigojimq ir neapibreZtojo turto apskaitos principai nustatyti l8-ajame
VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai
ivykiai.,.
92. Bf apskaitoje neapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas registruojami nebalansinese
s4skaitose.

93' Neapibtdatieji isipareigojimai nerodomi nei finansines bukles
ataskaitoje, nei veiklos rezultattl
ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiskinamajame
raste. Kai tikimybe, kad reikes panaudoti

turtq isipareigojimui apmoketi, yta labai mai,a, informacija
apie isipareigojim4 aiskinamajame

raSte

nebltina.

94' Informacija apie neapibreh4i turt4 ir

isipareigojimus turi buti perziurima ne rediau negu
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, siekiant
uZtikrinti, kad pasikeitimai b[tll tinkamai rodomi
aiSkinamajame ra5te.

95'

Neapibreztasis turtas finansindse ataskaitose nerodomas
tol,
ekonomines naudos. Jei ekonomine nauda tiketina,
tadiau ndra tikra, kad
neapibreZtqj i turt4 pateiki ama ai Skinamaj ame raSte.

kol nera aisku, ar jis

ji

duos

bus gauta, informacija apie

Poataskaitiniai ivykiai

96'

Poataskaitiniq ivykig apskaitos ir pateikimo finansinese
ataskaitose taisykles pateiktos 1g-ajame
VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibr€ztieji
isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai,..
97 ' Poataskaitiniai
ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie B{ finansing padetipaskuting

ataskaitinio laikotarpio dien4 ftoreguojantys
ivykiai), atsiZvelgiant i jq itakos reiksmg parengtoms
finansindms ataskaitoms, yra rodomi finansines b[kles, veiklos
rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose.
Nekoreguojantys poataskaitiniai ivykiai apra5omi aiSkinamajame raste,
kai jie reiksmingi. Reiksmingu
ivykiu laikomas toks ivykis, kai informacijos apie ji nepateikimas bfltq laikomas esmine

apskaitos klaida,
arba galetq iSkeipti finansing ataskait4 ir paveikti informacijos
vartotojq priimamus sprendimus.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamoji informacija

98'

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turto

ir

isipareigojimq, pajamq

uZskaita negalima, i5skynrs atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja

99'

Finansinese ataskaitose pateikiama ataskaitiniq

ir

s4naudq tarpusavio

bltent tokios uZskaitos.

ir praejusiq finansiniq metq informacija.

Jei

buvo pakeisti finansiniq ataskaitq straipsniq
ivertinimo metodai, straipsniq pateikimas ar klasifikavimas,
praejusiq finansiniq metq sumos, kurias norima palyginti su ataskaitiniq
metq sumomis, turi b[ti
pateikiamos 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos, apskaitiniq
keitimas

iverdiq

nustatyta tvarka. Informacija apie apskaitos principq

ir

klaidq taisymas.,

ir apskaitiniq iverdiq pasikeitimus, sudarant

ataskaitinio laikotarpio finansiniq ataskaitq rinkini, pateikiama aiSkinamajame
ra5te.

Informacijos pagal segmentus pateikimas
10O'lnformacijos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose principai
nustatyti 25-ajame
VSAFAS ,,Segmentaio'.
101 .

BI apskait4 tvarko pagal segmentus. Segmentas tai Bf pagrindines veiklos dalis, apimanti vienos
-

valstybes funkcijos, nustatytos LR valstybds

ir

savivaldybiq biudZetq pajamq

ir

i5laidq klasifikacijoje,

atlikim4.
102. BI veikloje skiriami Sie segmentai:
I 02.1 . bendrqjq valstybes paslaugq;

102.2. gynybos;
102.3. vieSosios tvarkos

ir visuomenes apsaugos;

I 02.4. ekonomikos sektoriaus;
I

02.5. aplinkos apsaugos;

blsto ir komunalinio [kio;

102.6.

102.7 . sveikatos

102.8. poilsio,

prieZitros;

kult[ros ir religijos;

l02.9.Svietimo;
1

02. I 0. socialines apsaugos.

103. BI turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir s4naudq apskaita turi buti tvarkoma pagal
segmentus, kad

bltq teisingai uZregistruotos pagrindines veiklos s4naudos ir pagrindines veiklos iSmokq

pinigq srautai.
104. Turtas, isipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos

ir

sEnaudos,

kuriq priskyrimo segmentui

b[ti priskiriami didZiausi4 Bf veiklos dali sudarandiam segmentui.
105. Ai5kinamajame raite pagal kiekvien4 segment4 atskleidZiama tokia ataskaitinio ir praejusio

pagrindas yra neai5kus, turi

ataskaitinio laikotarpio informacij
I 05. 1.

a:

pagrindines veiklos s4naudos;

105.2. pagrindines veiklos pinigq srautai.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos,
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq tais)rmas".
106.

107.8I pasirenka ir taiko apskaitos politik4 remdamasi nuostatomis, pateiktomis l-ajame VSAFAS
,,Informacijos pateikimas finansiniq ataskaitq rinkinys". Ukiniq operacijq ir Dkiniq ivykiq apskaitos ir del
jq atsirandandio turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq pripaZinimo ir vertinimo
apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.
108. Apskaitos

politika keidiama del VSAFAS pasikeitimo, jei kiti teises aktai to reikalauja arba

siekiant tinkamiau parodyti VSS finansing briklg, veiklos rezultatus ir pinigq srautus. Apskaitos politikos

keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini bld4,

t. y. nauja

apskaitos politika

taikoma taip, lyg visada butq buwsi taikoma, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma [kinems
operacijoms

ir

Dkiniams ivykiams nuo

jq

atsiradimo. Poveikis, kuri daro apskaitos politikos keitimas

einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai
registruojamas apskaitoje t4 ataskaitini

ir darytq

ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq infbrmacijai,

laikotarpi, kuri apskaitos politika pakeidiama,

ir

parodomas

einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos
rezultatt4 ataskaitos eiluteje
,,Apskaitos politikos keitimo bei
esminiq klaidq taisymo
Sioje
eiluteje yra parodoma apskaitos politikos keitimo
itaka".
poveikio dalis,
susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais.
Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio
informacija finansinese ataskaitose pateikiama tokia,
kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Apskaitiniq iveriiq keitimas

109' Apskaitiniq iverdiq keitimo principai ir taisykles nustatyti
7-ajame vsAFAS

politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq
taisymas.,.

,,Apskaitos

10'

Apskaitiniai iverdiai yra perZitirimi tuo atveju, jei pasikeidia
aplinkyb6s, kuriomis buvo remtasi
atliekant ivertinim4, arba atsiranda papildomos informacijos
ar kitq ivykiq.
I I l ' Apskaitiniq iverdiq pasikeitimams
ivertinti Bf direktoriaus arba jo igalioto asmens isakymu gali
buti sudaroma komisija, atsakinga uZ tinkamq aplinkybiq
ir informacijos, lemiandios apskaitini
iverti, taip
pat poveikio nustatymq ir rodym4 finansinese ataskaitose.
I

112' Bf finansiniq ataskaitq

elemento vertes pokytis, atsiradgs del apskaitinio
iverdio pokydio, turi
buti rodomas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje,
kurioje buvo rodoma pries tai buvusi sio
ataskaitos elemento verte. Informacija, susijusi su apskaitinio
iverdio pakeitimu, pateikiama aiskinamajame
raSte.

politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidevejimas
skaidiuojamas
tiesioginiu metodu), o apskaitiniu iverdiu laikomas Bf pasirinktas dydis
nusidevejimui apskaidiuoti (pvz.,
113' Apskaitos

nusidevejimo normatyvas).

Apskaitos klaidq taisymas

114' Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytos 7-ajame vsAFAS
,,Apskaitos politikos,
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas,..

115' Ataskaitiniu laikotarpiu gali bDti pastebetos

apskaitos klaidos, padarytos praejusiq ataskaitiniq

laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos
vertine israiska individualiai
arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertindmis iSraiSkomis
yra didesne kaip 0,5 procento per
finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes. Jei
istaiga neturi gauto finansavimo, tai klaida laikoma
esmine, jei jos vertine i5rai5ka individuali
iSrai5komis yra didesne

116'

kaip

ai arbakartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis

0,25 procento turto balansines vertes.

Esmines ir neesmines apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio
laikotarpio finansinese
ataskaitose. Apskaitos klaidq taisymo
itaka finansinese ataskaitose parodoma taip:

I l6' l ' jei apskaitos klaida ndra esmine, jos taisymas
registruojamas toje padioje s4skaitoje, kurioje

buvo uZregistruota klaidinga informacija,

ir

rodomas toje padioje veiklos rezultatr4 ataskaitos eiluteje,

kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

116'2'jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas
tam skirtoje s4skaitoje ir parodomas
veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo
bei esminiq apskaitos klaidq taisymo
itaka"' Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansind informacija pateikiama
tokia, kokia buvo,
t' y' nekoreguojama. Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama
aiskinamajame
raste.

3.

PASTABOS

Finansin6s biiklOs ataskaita
Pastaba Nr. P03 Nematerialus turtas pateiktas likutine verte
0,00 Eur.
Per ataskaitini laikotarpi istaiga nepirko nematerialiojo turto.
Nurasyta nematerialiojo turto per ataskaitini laikotarpi nebuvo.
Ilgalaikio nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimo per ataskaitini
laikotarpi nebuvo, kadangi
nematerialus turtas yra visiSkai amortizuotas.

Nematerialiojo turto vienetq, kuriq naudingo tamavimo laikas neribotas,
istaiga neturi.
Nematerialiojo turto, kuris yra visiskai amortizuotas, tadiau vis
dar naudojamas veikloje, isigijimo
savikainq sudaro 5040,04 Eur.
Nematerialiojo turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uZstatyto
kaip isipareigojimq
ivykdymo garantija, progimnazija neturi.
Nematerialiojo turto, kuris nebenaudojamas veikloje, nera.
Per ataskaitini laikotarpi patikejimo teise perduoto kitiems subjektams turto
n6ra.
Pastaba Nr. P04 Ilgalaikis turtas pateiktas likutine verte 1532891,85 Eur.
Per ataskaitini laikotarpi isigyta naujo ilgalaikio materialiojo turto nebuvo,
Neatlygintinai gauto turto per ataskaitini laikotarpi nebuvo.
Ilgalaikio materialiojo turto balansinds vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi
itakojo sukauptas
nusidevejimas .
Per ataskaitini laikotarpi visi5kai nuddvdtas, tadiau vis dar naudojamas veikloje materialus
turtas sudare

94070,76 Eur isigijimo vertg.
Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uZstatlo kaip
isipareigojimo ivykdymo
garantija fstaiga nera.

Turto kuris laikinai nenaudojamas ar visiSkai nebenaudojamas
fstaiga veikloje nera.
Zemes ir pastatq, kurie nenaudojami fprastineje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms
nuomos ndra.
Yra turto, isigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansin6s nuomos (lizingo)
sutarties
laikotarpis nera pasibaiggs. Tai Siuolaikines integruotos mokymosi klases
iranga (plan5etiniai
kompiuteriai).
Sutardiq, pasira5ytq del ilgalaikio materialiojo turto
isigijimo ateityje paskuting ataskaitinio laikotarpio
dien4 neturime.

Turto pergrupavimo i5 vienos turto grupes i kit4 per ataskaitini laikotarpi nebuvo.
[staiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie Zemes, kilnojamqjq, nekilnojamqiq kulturos
vertybiq grupiq.

Nr' P08. Atsargos ir [kinis inventorius. {staiga 2019 m. kovo 3l d. sudaro 696496,37
Eur. per
ataskaitini laikotarpi isigyta lkinio inventoriaus bei atsargqui 272,60 Eur, is jq gauta nemokamai
sudaro
15,74 Eur. Nura5yta atsargq ui272160 Eur., i5 jt499146 Eur i5keltas
rikinis inventorius i nebalansing
Pastaba

s4skaitq.

Pastaba Nr. P09. I5ankstinius apmokejimus sudaro 0,00 Eur, tai yraateinandiq
laikotarpiq s4naudos bei
i5ankstiniai mokejimai tiekejams, kurias sudaro :

Eil.
Nr.

4.1 ISankstiniai apmokdjimai
lSankstiniq mokejimq nera
IS VISO:

I

Eil.
Nr.
I

Paskutin6 ataskaitinio
laikotarpio diena (EUR)
0,00
0,00

4.2 Ateinantiq laikotarpiq s4naudos
Ateinandiq laikotarpiq sqnaudq nera
IS VISO:

Paskutind ataskaitinio
laikotarpio diena (EUR)
0,00
0,00

Pastaba Nr. P10.
sumas sudaro 0,00

Eil. Nr.
1

Eur,

audoiim
uZ suteiktas paslaugas per praejusi laikotarpi:

Sukauptos gautinos sumos

ui suteiktas

paslaugas

Gautinas

Paskutin6 ataskaitinio
laikotarpio diena (EUR)

Sukauptos gautinos sumos

0,00

IS VISO:

0,oo

2.

Sukauptos gautinos sumos. Sukauptos eautinos sumos sudaro 125506.49 EUR:
Eil. Nr.
Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto
Paskutind ataskaitinio laikotarpio
diena (EUR)
I
Atostogq kaupiniams
61910,12
2.

Valstybinio socialinio draudimo fondui
Valstybinei mokesdiq inspekcijai

12939,42

4.

Darbuotojams

28353,71

5.

Tiekejams

5580,04

6.

Sukauptos negr4Zintos specialiqjq programr+ le5os i5

7277,53

9445,67

savivaldybes biudZeto

IS VISO:

125506,49

Kitos gautinos sumos sudaro 136,92 Eur.
Eil.
Nr.
1

Gautinos sumos
UAB,,Gruste"

Paskutin6 ataskaitinio
laikotarpio diena (EUR)
736,92

2.

IS VISO:

136,92

Pastaba Nr. Pl1. Pinieai ir pinigu ekvivalentai. {staigos 2019 m. kovo 31 d. bankuose pinigai sudare
7980,56 Eur:

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Eil. Nr.

Paskutind ataskaitinio
laikotarpio diena (EUR)

1

Savivaldybes biudZeto leSq likutis banke

2.

Valstybes leSq likutis banke

0,00

J.

Surinktq pajamq uZ suteiktas paslaugas likutis banke

0,00

4,

Paramos le5q likutis banke

5.

Projekto

0,00

6.

Grynieji pinigai kasoje

0,00

570,87

7409,69

Nr. P12. Finansavimo sumos. fstaigos finansavimo sumas 2019 m. kovo 31
Eur. Finansavimo sumq gavim4 per 2019 m. I ketvirti sudaro 145524,38 Eur :

Pastaba
1496329,48

Eil. Nr.
1

2.
3.
4.

Finansavimo sumos (sautos)
I5 valstybes biudZeto
I5 savivaldybes biudZeto
15 Europos saiungos
I5 kitu Saltiniu

Per ataskaitini laikotarpi gauta parama daiktais uZ 0,00 Eur.
Per ataskaitini laikotarpi finansavimo sumq sumaZejimas del
157191,67 Eur.

Eil. Nr.
1

Suma (EUR)
101699,09
43825,29

0,00
0.00

jq panaudojimo savo veikloje sudaro

Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoie
Ii valstvbis biudZeto, ii iu:
nepiniginiam turtui isigtti ii jt1:
materialinio ilgalaikio turto likutine verte

d.

Suma (EUR)
57758.34

57756.00

atsargq lik-udiai sandelyj e
kitoms iilqidoms kompensuoti

iS

jU:

Banko likutis

2,34

ISankstiniai apmokej imai
Ateinandiq laikotarpiq sqnaudos

Kitos gautinos sumos
2.

I3 savivaldybis biudieto, ii.ir.t :
nepinisiniam turtui isiwti ii ia:
materialinio ilgalaikio turto likutine verte
atsarsu likudiai sandelyie
kitoms iilaidoms kompensuoti ii iu:
Banko likutis
ISankstiniai apmokeiimai
Ateinandiu laikotamiu s4naudos

613134,55

612429,10

568,53

sudaro

J.

Kitos gautinos sumos
Ii kitry Saltiniq, ii.itt:
nepiniginiam turtui isigyti ii jq;
materialinio ilgalaikio turto likutine verte

136,92
142652,05
135242,36

atsargqlikrd@

4,

kitoms iilaidoms kory9ntr9li ii ja;
Banko likutis
ISankstiniai qpmokej imai
Ateinandiq laikotarpiq sQnaudos
Kitos gautinos sumos
I5 Europos sqiungos (linansini parama) (investicinis proiektagj
nepiniginiam turtui isigyti ii jt4:
materialinio ilgalaikio turto likutine verte
atsargq likudiai sandelyje
kitoms iilaidoms kompensuoti ii jl.l;
Banko likutis
I5ankstiniai apmokej imai
Ateinandiq laikotarpiq s4naudos
Kitos gautinos sumos

1409,69

682784,54
682784,54

Pastaba Nr. P13 Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro
7119,06 Eur,
Pastaba Nr. Pl4 Ilgalaikiq isipareigojimq einamqjq metq dalis sudaro 7839,68 Eur.
Pastaba Nr. Pl7. Tiekejams moketinos sumos. fsiskolinim4 tiekejams ataskaitinio laikotarpio pabaisudaro
aro 35301.15 Eur:
ur:
Eil. Nr.
Tiekdiams mokdtinos sumos
Suma (EUR)
1.
UAB ,,Berendsen Textile Service
54,45

UAB Fegda
UAB L ndstrom
AB Tel a Lietuva
UAB Apsaugos komanda
VSf Vaiko labui
UAB Kauno Svara
UAB Kauno vandenys
UAB Imlitex
UAB Informatikos ir rySiu technoloeiios centras
UAB Gruste
Kauno pedagogq kvalifikaci jos centras
AB Kauno energiia
UAB Nacionalinis Svietimo centras
AB Energijos skirstymo operatorius

29721,11

32,84
967,08
102,69
s8,00
305.41
293,07
429,77
12,10
182,29
60,00

)7A) ))
30,00
660, I 8

Su darbo santykiais susijg isipareigojimai. Su darbo santykiais susijusieji isipareigojimai sudaro
50738,80 Eur:

Eil, Nr.
I
2.
1

Su darbo santykiais susijg isipareigojimai

Moket nas darbo uZmokestis
Moket nos socialin o draudimo imokos
Moket nas gyvento q pajamq mokestis

Paskutin6 ataskaitinio
laikotarpio diena (EUR)
28264,75
12069,03
9445,67

Moketinos darbdavio socialinio draudimo imokos
Kitos su darbo santykiais susijusios sumos

4.
5.

870,39
88,96

Gauti i5ankstiniai apmokejimai. 0,00 Eur.
Sukauptos mokdtinos sumos s4naudos. fstaigos sukauptas sqnaudas sudaro 61910,12 Eur:
Eit. Nr.
I

Sukauptos mokdtinos sumos
Sukauptos atostogq s4naudos

2.

Sukauptos atostogq valstybinio socialinio draudimo
imoku s4naudos
Depozitai

J.

Suma (EUR)
60872,87
1031,25
0,00

Grynasis turtas. 2019 m. kovo 3l d.. sudaro 7277,53 Eur, tai einamq metq sukauptas pervirSis
(deficitas) 6556,53 Eur ir ankstesniq metq sukauptas pervirSis (deficitas) 721,00 Eur:
Grynasis turtas

Eit.
Nr.

7.

Ilealaikis turto likutine verte isieWas i5 specialiuiu le5u
Gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas
Atsargos ir [kinis inventorius sandelyje iS specialiqjq le5q
Ateinandiu laikotarpiu sanaudos
ISankstiniai apmokeiimai tiekei ams
Sukauptos negr4Zintos specialiqjq le5q sumos i5
savivaldybes biudZeto
Pinigq likutis banke ir kasoje

8.

Moketinos sumos tiekejams

9.

Tikrosios vertds sumaZejimas (padidejimas)

1

2.
4.
5.

6.

IS VISO:

Suma (EUR)

7277,53

7277,53

Veiklos rezultatq ataskaita
Pastaba Nr. P02. Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos. lstaigoje dirbantiems
darbuotojams ataskaitini laikotarpi pripaZinta 205239,16 Eur. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo
s4naudq:

Eil.
Nr.

S4naudos
1

2.
J.

Darbo uZmokesdio
Sukauptu atostogu kaupiniu sanaudos
Lisos pa5alpu

5.

Darbdavio socialin o draudimo
Darbdavio socialinio draudimo nuo sukauptq atostogq
kaupiniq s4naudos

6.

Papildomos socialinio draudimo imokos nuo MMA

4.

IS VISO:

Suma (EUR)
172948,77

28485,39
571,08
2545,00
563,43

725,49
205239"16

Ilgalaikio turto nusidevejimo s4naudos. Per ataskaitini laikotarpi sukaupta Ilgalaikio materialaus ir
nematerialaus turto s4naudq yra14724'37 Eur:

Turto grupiq s4naudos

Eil.
Nr.
1

2.

G)'rrenamie

11322,33

ir kiti pastatai

0,00

Kiti statinia
Ma5inos ir rengimai

73,62
0,00

4, Transporto priemonds

ir biuro technika
Kitas ilgalaikis turtas
Programine iranga ir licencijos
Kitas nematerialus turtas

5. Baldai
6,
7.
8.

rS

vrso:

Komunaliniq paslaugq
s4naudas sudaro 15709,40

ir ry5iq s4naudos. Ataskaitinio

Eur

1.

Sildvmo

T,

Elektros energijos

laikotarpio komunaliniq paslaugq

ir rySiq

Suma (EUR)
11123,65
2700,06

Vandentiekio ir kanalizacijos

5.

2966,38
362,04
0,00
0,00
14724,37

:

S4naudos

Eil. Nr.

T

Suma (EUR)

702,63
266,83
916,23
15709,40

Rv5iu paslaugu
Sirkst,u isuezimo
IS VISO:

s4naudos. per ataskaitini laikotarpibuvo patirta komandiruodiq s4naudq uZ 0,00 Eur.
Komandiruodiq
Eur, jas sudaro
Transporto s4naudos. Per ataskaitini laikotarpi sukaupta transporto sqnaudq uZ 0,00
( 0,00 Eur),
nuraSytas kuras (0100 Eur), automobiliq remontai (0,00 Eur), automobiliq draudimai
terminuoti viesojo transporto bilietai ( 0,00 Eur), kitos transporto paslaugos ( 0,00 Eur).
Kvalifikacijos kelimas. Patirtos s4naudos uZ darbuotojq dalyvavim4 seminaruose yra 776'00 Eur.
paprastojo remonto ir eksploatavimo s4naudos. Per ataskaitini laikotarpi patirtos s4naudos sudaro
pastatq bei kito turto
4g0rg1 Eur., tai ilgalaikio ir flkinio inventoriaus turto patirtas remonto i5laidas,
techning prieZi[r4 bei aptarnavim4.
atsargq
Sunaudotq atsargq s4naudos. per 2019 m. ataskaitini laikotarpi buvo patirtos sunaudotq
vykdant
s4naudos u2272,,60 Eur, tai yra nuraSytos sunaudotos kanceliarines prekds, medZiagos, atsargos,
inventorius ir darbo priemones darbuotojams.
{staigos uZimtumo veikl4, atiduotas naudoti [kinis
Socialiniq iSmokq s4naudos per ataskaitini laikotarpi sudaro 432,14 Ear'
Kitq paslaugq s4naudos. Ataskaitinio laikotarpio kitq paslaugq s4naudas sudaro 556,92 Eur :
S4naudos

Eil. Nr.
I

)
3.
4.
5.

Banko paslaugq
Vah,rno paslaugu
Apsaugos paslaugq
Kultfiros istaigq teikiamq paslaugq
Kitu paslaugu

IS VISO:

-

Suma (EUR)
69,39
240,09
125,38
44,08
77,98

556,92

kitos pagrindines veiklos s4naudas sudaro
Kitos pagrindines veiklos s4naudos. Ataskaitinio laikotarpio
0,00 Eur: iSmoketos materialines pa5alpos 0,00 Eur'
Eur, i5 jrl:
Finansavimo pajamos. Finansavimo pajamos sudaro 237844,94
Suma (EUR)
Finansavimo Pajamos
Eil.

Nr.

t 66001 ,74

1

3139,ti3
80,34

,rlntrr finansav mo sumu neoinigintam turtut lslgytl

panaudotq finansavimo sumq kttoms lslalooms
,,

3

kompensuoti
I5 savivaldybes biudZeto, i5 jtl :
.^^-^.,,lnrrr fi.,.o^,i* *mrr neninisiniam turtui isigyti
kitoms iSlaidoms
kompensuoti
,ungos,

I5 Eu

finqnqa

4

-^^-^,.1^+,,

f,---..

komnensuoti
IS VISO:

3220,17
60269,12

6672,44
6612,44

mo sumrl neoiniqntam turtut lslgytl

kitoms
kompensuoti
IS kitq saltiniq, is jq:

63489,29

iSlaidoms

,
1681

,47

nioiniam turtui isisvti
r'l kitoms i5laidoms

1681,47

237844,94

pastaba Nr. p2l._Kitos veiklos pajamos. Per ataskaitini laikotarpi priskaidiuota kitos veiklos
patalpq nuomq priskaitymai'
pajamq uZ 7039,00 Eur. Sias pajamas sudaro mokejimq uZ
:
pastaba Nr. p23 Finansinds ir investicines veiklos rezultatas (pallkanos ir delspinigiai)
pallkanq s4naudos sudaro 125090 Eur'
Eur
pagrindines veiklos pervirsis ar deficitas. Ataskaitinio laikotarpio rezultat4 sudaro: -356,57
deficitas.
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lena Simkoniene

