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I. BENDROJI DALIS 

 

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą. 

Kauno šv. Kazimiero progimnazija ( toliau- Įstaiga ) buvo įregistruota 1995 m. balandžio 3 d. 

Rejestro Nr. 157386, įstaigos kodas 190138219; steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba.  

Adresas: Vandžiogalos pl. 51, Kaunas, Lietuvos Respublika. 

Pagrindinė veikla - pagrindinis ugdymas.  Kita veikla - mokyklos patalpų nuoma. 

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą  bei atsiskaitomąją sąskaitą AB 

Luminor banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinius.   

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų IV –ojo ketvirčio paskutinės dienos 

duomenis.  

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi. 

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 52.  

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Nuo 2017 m. liepos 1 d. progimnazijos buhalterinę apskaitą tvarko, sudaro metinį ataskaitų 

rinkinį ir kitas ataskaitas  BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“. 

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS. Įstaigos apskaitos 

politika buvo patvirtinta 2009 m. gruodžio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-74. Keičiantis VSAFAS 

ar kitiems teisės aktams, apskaitos politika gali būti keičiama. 

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpiniai ataskaitiniai laikotarpiai 

sutampa su kalendoriniais ketvirčiais.  

     Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją; 

2) programą; 

3) lėšų šaltinį; 

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. 

Taikomi  kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, 

turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais 

reikšmingais atvejais išsami. 

 

Nematerialusis turtas 

 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

nuvertėjimą, jei jis yra.  



Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 

įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 

 Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę 

galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas 

registruojamas simbolinio atlygio verte. 

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai, patvirtinti mokyklos 

direktoriaus 2011 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-108. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita įstaigoje vykdoma pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“, o ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas skaičiuojamas ir registruojamas 

apskaitoje pagal 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nuostatas. 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir 12-ame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 

kriterijus. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas 

vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 

nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus direktoriaus 2011 

m. vasario 24  d. įsakymu Nr. V-108.  

 

Atsargos 

 

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

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant 

finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į 

tai, kuri iš jų mažesnė.  

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 

Įsigytos atsargos kiekvieno ketvirčio pabaigoje-įtraukiamos į sąnaudas. 

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų 

atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba 

pardavimu susijusi operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atsargos, sunaudotos veikloje, 

turi būti nurašytos. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. 

Finansinis turtas 

 

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 

17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą pripažindama finansinį 

turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. 

 

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys 

 

19-asis VSAFAS  nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, 

atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis pereina teisė valdyti ir 

naudoti turtą, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. 

 

 

Gautinos sumos 



 

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą 

pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio 

pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, 

atėmus nuvertėjimo nuostolius.  

 

Pinigai  

 

Pinigus sudaro pinigai  banko sąskaitose. 

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. 

Finansavimo sumos - viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybės, kitų išteklių 

fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas 

turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

Pasibaigus ataskaitiniams metams, įstaigos nepanaudotos finansavimo sumos, kurios teisės aktų 

nustatyta tvarka turi būti grąžinamos, perkeliamos į grąžintinas finansavimo sumas. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

Įstaigoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, 

ilgalaikiai atidėjiniai ir kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Trumpalaikiams finansiniams 

įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, trumpalaikės finansinės 

skolos, mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus, tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos,  kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie 

įsipareigojimai įvertinami:  

a.   ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

b.   trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

Atidėjiniai 

 

Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurių galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima 

tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Tuo jis 

skiriasi nuo sukauptų sąnaudų, kadangi sukauptos sąnaudos jau būna patirtos, tiesiog nėra dar gautas 

jas pagrindžiantis dokumentas. 

Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ išvardintus pripažinimo 

kriterijus. 

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 

Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus 

reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios 

sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.  

 

Išankstiniai apmokėjimai 

 

 Apskaitoje registruojama išankstinių apmokėjimų suma, nurodyta banko išraše. 



Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą 

dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Sąnaudos pripažįstamos 

proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos  faktiškai bus patirtos. 

 

Pajamos 

 

  Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos 

pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu 

susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti 

su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės 

ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

 

Sąnaudos 

 

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

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 

konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, 

šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  

Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos 

sąnaudomis kiekvieno laikotarpio paskutinę dieną, bet ne rečiau, kaip vieną kartą per ketvirtį. Nuo 

apskaičiuotos mokėti  už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama kauptina Valstybinio socialinio 

draudimo suma. Už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis. 

 

Turto nuvertėjimas 

  

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS 

„Atsargos“, 17-ajame „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto 

nuvertėjimas“. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant 

finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių 

nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.  

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

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.  

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas  

 

Progimnazija neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturi, tačiau, jei tokių būtų, 

tai neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose. 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant 

į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos 

rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 



Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos 

(pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). 

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos 

principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų 

rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, įverčių 

keitimas ir klaidų taisymas“. 

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos 

finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 

Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, 

finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos 

politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant 

retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, 

todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų 

atsiradimo. 

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi 

atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių . Įstaigos apskaitinio įverčio 

pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas 

pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos 

straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Ataskaitiniu 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 nei 

0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto 

vertės. 

 

III. PASTABOS 

 

Pastaba. Nematerialus turtas (13-ojo VSAFAS 1 priedas). 

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo nematerialiojo turto už 99,-Eur (SMART programinė 

įranga). 

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas (12-ojo VSAFAS 1 priedas)- 763.680,76Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga 2018 m. įsigijo ilgalaikio materialiojo turto - iš spec. lėšų už 

2100,-Eur, t.y. žoliapjovės, krūmapjovė (kitos mašinos ir įrengimai). 

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį su AB Telia Lietuva - 27.637,16 Eur (planšečių klasės 

išperkamoji nuoma). 

Nebaigtos statybos 2018 m. (sporto aikštyno rekonstrukcija) -už 317.145,24 Eur. 

Įstaiga ilgalaikio materialiojo turto 2018 m. nurašė už 1865,92 Eur.  

          



Pastaba Nr. P04. Išankstiniai apmokėjimai – 110,85 Eur (AB Energijos skirstymo operatorius, 

UAB G4S). 

Pastaba Nr. P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas – 28.810,51 Eur (17-ojo 

VSAFAS 7 priedas).  

Gautinos sumos už turto naudojimą, paslaugas - 946,82 Eur, tai įstaigos nuomininkų skolos už 

patalpų nuomą.   

Kitos gautinos sumos - 2653,17 Eur (1573,17 Eur  įstaigos nuomininkų skola už paslaugas, 

1080,-Eur- avansinis mokėjimas mokytojams iš ERASMUS+ projekto lėšų komandiruotės išlaidoms). 

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 14.002,30 Eur (7-ojo VSAFAS 8 priedas). 

2018 m. gruodžio 31 d. Įstaigos pinigų likutis AB Luminor banke pavedimų sąskaitoje  

LT084010042500000347 -7.119,90 Eur (2% GPM paramos lėšų likutis-4.516,52 Eur ir 2.603,38 Eur 

Erasmus+2 projekto lėšų likutis) ir sąskaitoje Nr. LT214010051004270152 -6882,40 Eur (Erasmus+1 

projekto lėšų likutis). 

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos – 760.814,27 Eur.  

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.  

Finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS 5 priede. 

Pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 35.624,27 Eur ( 17 VSAFAS 12 priedas ): 

Pastaba Nr. P13, P14. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai-7.119,06 Eur, ilgalaikių 

įsipareigojimų einamųjų metų dalis- 10.413,75 Eur ( planšečių klasės išperkamoji nuoma ). 

Pastaba Nr. P17. 

Tiekėjams mokėtinos sumos - 1.558,48 Eur (UAB „Šilumininkas“, UAB „Gelsva“, UAB „Tele 

2“, AB „Telia Lietuva“, UAB „Imlitex“  ir kt.). 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 143,09 Eur (VSD įsiskolinimas- darbdavio soc. 

draudimo įmokos). 

Sukauptas atostogų rezervas ir soc. draudimo įmokų rezervas -23.508,95 Eur . 

Pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos pateiktos 25-ojo VSAFAS 

„Segmentai“ priede. 

Pastaba P21.  Kitos veiklos pajamos -16.554,27 Eur yra pajamos už mokyklos patalpų nuomą 

(10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priedas). 

 

PRIDEDAMA: 

Finansinių ataskaitų rinkinio formos pagal VSAFAS PDF formatu. 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                        Palmira Talijūnienė

  

  

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ specialistė                                    Irena Žižytė

  

 

 


