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I.

BENDROJI DALIS

Kauno Juozo UrbSio katalikiSka pagrindine mokykla (toliau - istaiga) buvo iregistruota 1995 m.
balandZio 3 d. rejestro Nr.136182, istaigos kodas 190137074 steigejas - Kauno miesto savivaldybe.
Pagrindine veikla - pagrindinis ugdymas.
fstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitomqj4 s4skait4

LT

987044060005203063

AB SEB

banke. Sudaro

ir teikia

atskirus Zemesniojo lygio finansiniq

ataskaitq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius.
[staigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2020 metr4lV-ojo ketvirdio paskutines dienos
duomenis.

Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei filialq ar kitq struktiiriniq padaliniq istaiga neturi.
[staigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius -77

.

Tolesng istaigos veikl4 gali paveikti nepakankamas 2021 metq finansavimas einamoms
iSlaidoms
padengti.

U.

APSKAITOS POLITIKA

[staigos parenglos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines

atskaitomybes standartus (toliau- VSAFAS). Ataskaitq straipsniq, kurie neatitiktq VSAFAS
reikalavimq, nera.

[staiga apskait4 tvarko

ir

finansiniq ataskaitq rinkini rengia pagal Siuos apskait4

reglamentuoj andius teises aktus:
-Vie5oj o sektoriaus apskaitos

ir finansines atskaitomybes standartai;

-Li etuvo s Respubliko s buhalterines

-Lietuvos Respublikos vie5oj

o

ap skaito s i statymas ;

sektoriaus atskaitomybes istatymas;

-Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymas;
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- kitais apskait4 reglamentuojandiais LR istatymais ir teises aktais.

fstaigos apskaitos politikoje taikomi biidai, kurie leidZia tiksliai

ir teisingai fiksuoti

istaigos

vykdomas operacijas ir objektyviai atspindeti finansing buklg bei veiklos rezultatus.

[staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis
sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.

fstaiga, tvarkydama apskait4 ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkini, vadovaujasi apskaitos

principais, kurie yra nurodyti I VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas".
Visos operacijos ir Ukiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u didZiojoje knygoje.

Taikomi subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo,
palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio vir5enybes pries form4 principai. Pateikiama informacija
yra patikima, teisinga, ne5ali5ka, visais reik5mingais atvejais i5sami.

fstaigos apskaita tvarkoma

ir

apskaitos dokumentai sura5omi naudojant Lietuvos pinigini

vienet4 - eur4.

Ukiniai ivykiai ir fikines operacijos, kuriq buvimas ir atlikimas ar rezultatq iforminimas susijgs
su uZsienio valiuta, apskaitoje perskaidiuojami i eurus pagal Lietuvos banko nustatyt4 uZsienio
valiutos santyki pagal2l VSAFAS nurodytus reikalavimus.
Apskaitos dokumentai suraBomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.

Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yru pripaZistamas,

jei atitinka

l3-a1ame VSAFAS pateikt4 s4vokq ir

nematerialiaj am turtui nustatytus kriterij us.

Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tamavimo laikas ribotas,
finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizaciiq ir
nuvertejimq, jei jis yra.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iS vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas jo
tikrqja verte pagal isigijimo dienos btiklg, jei tikrqj4 vertE imanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios
vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro
verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas
isigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertejimas (ei jis yra).

jei tikr4i4 vertq
[sigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikr4ja verte,
galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas
registruojamas simbolinio atlygio verte.

{staigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitq
nematerialiojo turto vienetq, tiketina, kad istaiga bUsimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus ekonomines
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naudos; galima patikimai nustatyti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4, istaiga turi teisg tuo

turtu disponuoti.
Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizacijos laikas:

Eit.
Nr.
1.

2.

Turto grupes ir ru5ys

Turto amortizacijos
normatyvas (metai)

Programine iranga, jos licencijos ir technine
dokumentaciia
Kitas nematerialus turtas

1

2

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4 turto
naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.

Nematerialusis turtas nura5omas

ji

perleidZiant arba

jei

Sis turtas nebeatitinka nematerialiojo

tttrto pripaLi nimo kriterij q.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio
materialiojo turto s4vok4

ir l2-ajame

VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo

kriterijus.
fsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas

isigijimo savikaina, jei

jo verte ne maZesne nei 500 Eur. Po pirminio

materialusis turtas, i5skyrus kult[ros

pripaZinimo ilgalaikis

ir

kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo
savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejim4 ir nuvertejim4, jei jis yra. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas
registruojamas

jo tikr4ia

ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto

verte pagal isigijimo dienos bEklg. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti

negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iS

kito vie5ojo

sektoriaus subjekto

registruojamas isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas

(ei jis yra)

pagal

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos btiklg.

[sigytas ilgalaikis materialusis turtas

uL simbolini mokesti registruojamas

ilgalaikio

materialiojo
turto tikr4ja verte, jei tikrqj4 vertg galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo
taike tikrosios vertes metodq. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis
turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcinga (tiesini)
metod4 pagal ilgalaikio turto nusidevej imo (amortizacijos) normatyvus

:
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Turto

Turto grupes ir rflSys

Eil.

nusidevejimo

normatyvas (metai)

Nr.

- iki2,5 plytos storio, blokq, monolitinio
gelZbetonio pastatai, stambiq blokq perdengimai ir denginiai

50

1

Pastatai (sienos

2

gelZbetoniniai, betoniniai arba mediniai).
Kiti statiniai

J

Kitos ma5inos ir irenginiai

2

4

Kompiuteriai ir jq iranga

3

5

Kita biuro iranga

J

Ilgalaikis materialusis turtas nura5omas

5

i5 apskaitos, kai jis

perleidZiamas, Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatyta tvarka pripaZintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti,
yra prarandamas del vagysdiq, stichiniq nelaimiq ar kitq prieZasdiq.

Atsargos

Atsargos istaigoje apskaitomos pagal 8 VSAFAS reikalavimus. Atsargomis laikomas lstaigos

trumpalaikis turtas,

kuri istaiga per vienus metus

paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant

sunaudoja pajamoms uZdirbti

ar

vie5oms

jiparduoti ar paskirstyti vykdant iprast4 veikl4.

Atsargomis tarrp pat laikomas istaigos iikinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra
naudojamas daugiau nei vien4 kart4 ir kurio isigijimo ar pasigaminimo savikaina maZesne uZ
Vyriausybes nustatyt4 minimali4 ilgalaikio materialiojo turto vertg. Registruojant atsargas apskaitoje,

jos ivertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - isigijimo ar
pasigaminimo savikaina arba grynqarealizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.
Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitom4
atsargq b[d4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba
pardavimu susijusi operacij a.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti fikinis inventorius. Naudojamo inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose kiekine ir vertine iSraiSka.

Kai atsargos (iskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (iskaitant mainus, jei jie galimi)
ar kitaip perleidZiamos,

jq

balansine verte turi bfiti pripaZfstama to laikotarpio s4naudomis, kuriuo

pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos vie5osios paslaugos. Atiduoto naudoti istaigos

veikloje fikinio inventorius verte i5 karto pripaZistama s4naudomis.

Finansinis turtas
Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos, nustatytos

l7-qa;me VSAFAS ,,Finansinis turtas
finansiniturt4, istaiga ivertina

ji

ir

finansiniai isipareigojimai". Pirm4 kartq pripalindama

isigijimo savikaina.
Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai istaiga igyja teisE gauti pinigus ar kit4 finansini turt4

pagal 17 -ji VSAFAS ,,Finansinis turtas

ir

finansiniai isipareigojimai". Gautinos sumos pirminio

pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.

Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos anortizuota savikaina,

atemus

nuvertejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikaina,
atemus nevertej imo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-oio VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos
(gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba

jq dalis pripaZistamos finansavimo pajamomis tais

laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.

Finansiniai isipareigoj imai
Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina. Veliau
isipareigoj imai ivertinami
a.

Sie

:

ilgalaikiai finansiniai isipareigoj imai - amortizuota savikaina;

b. trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai - isigijimo savikaina.

Ilgalaiki finansini isipareigojim4 privaloma vykdyti ne anksdiau kaip po 12

menesiq,

skaidiuojant

nuo paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, trumpalaiki - per 12 menesiq, skaidiuojant

nuo paskutines einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai isipareigojimai apskaitoje
registruojami tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos, nustatytos isipareigojimui atsirasti, ir istaiga
prisiima isipareigoj im4 sumoketi pinigus.

Atiddjiniai

Atidejiniai pripaZistami

ir

registruojami apskaitoje tada

ir tik

tada, kai del ivykio praeityje

jam ivykdyti bus
istaiga turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiamqii pasiZadejim4, ir tiketina, kad
reikalingi i5tekliais, o isipareigojimo suma gali biiti patikimai ivertinta. Jei patenkinamos ne visos
Sios s4lygos,

atidejiniai nera pripaZistami.

Pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamose tuo padiu

laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios sqnaudos, neatsiZvelgiant

i

pinigq

gavimo moment4.

Pajamos, i5skynrs finansavimo pajamas, pripaZistzlmos,

kai tiketina, jog istaiga gaus

su

sandoriu

susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4

ir kai galima patikimai

pajamas,
ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias sqnaudas. Pajamos skirstomos i pagrindines veiklos
kitos veiklos pajamas, finansines ir investicines veiklos pajamas,

Sqnaudos

S4naudos apskaitoje pripaListamos vadovaujantis kaupimo

ataskaitiniu laikotarpiu,

kai

uZdirbamos su

ir palyginamumo principais

jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant

i

tuo

pinigq

iSleidimo laik4.

Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq iSlaidq neimanoma tiesiogiai susieti su

konkrediq pajamq uZdirbimu

ir jos neduos ekonomines

naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos sqnaudomis tq pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

Turto nuvertGjimas
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius. Sudarant
finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma, ar yru turto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra vidiniq ar i5oriniq
nuvertejimo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji verte, kuri palyginama su turto balansine verte.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo

ar

nematerialiojo

turto

nuvertejimo nuostoli,

perskaidiuojamos b[simiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios

turto

nusidevejimo

(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamojr) verte po nuvertejimo biitq tolygiai

paskirstyta per vis? likusi

jo

naudingo tarnavimo laik4, t.y. nuvertejimo suma nudevima per likusi

naudingo tamavimo laik4, maZinant nusidevejimo sQnaudas.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turtas

ir

isipareigojimai bei pajamos

ir

s4naudos ndra

uZskaitomos tarpusavyje, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja bttent tokios uZskaitos.

Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius rezultatus.
Apskaitos principq bei apskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansiniq
ataskaitq rinkini, pateikiami ai5kinamaj ame ra5te.

[vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
istaigos finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai),
atsiZvelgiant i jq itakos reik5mg parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines
bfrkles, veiklos rezultatq

ir

pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai,

pasibaigus

ataskaitiniam laikotarpiui apra5omi aiSkinamajame raSte, kai jie yra reik5mingi.

Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose principai nustatyti 25'aiame

VSAFAS ,,Segmentai'0.
fstaiga apskait4 tvarko pagal segmentus. Segmentas

vienos valstybes funkcijos, nustatytos LR valstybes
klasifikacij

oj e,

ir

-

tai pagrindines veiklos dalis, apimanti

savivaldybiq biudZetq pajamq

ir

i5laidq

atlikimE.

[staigos veikloje skiriamas Svietimo segmentas.

Ai5kinamajame ra5te pagal kiekvien4 segment4 atskleidZiama tokia ataskaitinio ir praejusio
ataskaitinio laikotarpio informacij a:
- pagrindines veiklos s4naudos;

-pagrindines veiklos pinigq srautai.

Apskaitos Politikos keitimas
galima
[staiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana i1g4 laik4 tam, kad biitq
palyginti skirtingq ataskaitinirl laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia istaigos
finansines biikles, veiklos rczultatq, grynojo turto

ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms nustatyti.

Ukiniq operacijq bei flkiniq ivykiq pripaZinsimo, apskaitos ar del
isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq

ir

jq

atsirandandio turto,

(arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra

laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas

taikant retrospektyvini b[dq, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg

ji

visada butq buvusi

naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma [kinems operacdoms

ir tikiniams

ivykiams nuo jq atsiradimo.

Apskaitinig iveriiq keitimas
Apskaitiniai iverdiai yra perZiiirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo remtasi
atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq. fstaigos apskaitinio

iverdio pasikeitimo rczttltatas itraukiamas i tQ veiklos rezultatr4 ataskaitos eilutg, kurioje buvo
parodyas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik finansines
bflkles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu, pateikiama
ai5kinamajame ra5te.

Apskaitos klaidq taisYmas

Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytos 7-ajane VSAFAS ,,Apskaitos politikos,
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".

Ataskaitiniu laikotarpiu gali biiti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq ataskaitiniq

laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine,

individualiu

arba

jei jos vertine i5raiSka

kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5rai5komis yra didesne

nei 5 procentai per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes.
Esmines ir neesmines apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinese
ataskaitose. Apskaitos klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose parodoma taip:

ojei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje, kurioje
buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eilutej,e,

kuriojo buvo pateikta klaidinga informacija;

ojei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje

ir

parodomas

veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq apskaitos klaidq
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taisymo itaket',. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansine informaciia pateikiama
tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama
ai5kinamajame ra5te.

III.

PASTABOS

Pastaba Nr. P3. Nematerialus turtas. Informacija apie nematerialqii turt4 pateikta P3 priede.

Nematerialiojo turto, kurio
[staiga neturi nematerialiojo turto, kurio tarnavimo laikas neribotas.
kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uZstatyto kaip isipareigojimq ivykdymo gatantija
istaiga neturi.

2020 m. gruodZio 31

d. visi5kai amortizuoto, tadiau vis dar naudojamo istaigos veikloje

nematerialiojo turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 613,27 Eur.

Nematerialioj

o'

turto pavadinimas

fsigijimo ar pasigaminimo savikaina (Eur)
613,27

Programine iranga,jos licencijos (1 vnt.)

Nematerialaus turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai,

ir turto, uZstatyto kaip

isipareigoj imq ivykdymo garantij a, istaiga neturi.

Nematerialaus turto, kuris nebenaudojamas vie5ojo subjekto veikloje, istaiga neturi.
Nematerialaus naujo turto, isigyto perduoti, istaiga neturi.

Nematerialaus turto per ataskaitini laikotarpi patikejimo teise perduoto kitiems subjektams
istaiga neturi.

Pastaba

Nr. P4. Ilgalaikis materialus turtas. Informacija apie ilgalaiki materialqji

turta

pateikta P4 priede. Per ataskaitini laikotarpi istaiga isigijo ilgalaikio materialaus turto uZ 2000,00
Eur.

2020 m. gruodZio 31 d. visi5kai nudeveto, tadiau vis dar naudojamo istaigos veikloje

ir naujo

materialaus ilgalaikio turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 6L1263,51Eur, i5 jq isigytas
2020 metais:

Materialiojo turto pavadinimas
Interaktyvi lenta Active Board 88 DE (1 vnt.)

[sigijimo ar pasigaminimo savikaina (Eur )
2000,00
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Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uZstatyto kaip
isipareigoj imo ivykdymo garantij a, istaiga neturi.

Ilgalaikio materialaus turto, kuris nebenaudojamas, ir, kuris laikinai nebenaudojamas, istaiga
neturi.

Ilgalaikio materialaus turto, isigyto pagal finansinds nuomos (lizingo) sutartis, itaiga neturi.
Sutardiq, pasira5ytq per 2020 m. del ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ateityje, istaiga
neturi.
grupes i kit4 grupQ
fstaigoje per 2020 m. pergrupuoto ilgalaikio materialus turto i5 vienos turto
nebuvo.

ar nekilnojamqfq
[staiga neturi ilgalaikio materialaus turto, priskirto prie Zemes, kilnojamqiq
kulturos vertybiq grupiq.

Pastaba Nr. P5.Ilgalaikis finansinis turtas 12094,80 Eur. Informacija apie ilgalaiki finansini
turt4 pateikta P5 priede.

Pastaba Nr. P8. Atsargos. Informacija apie atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi
pagalatsargq grupes pateikta P8 priede. Atsargq, kuriq verte buvo sumailinta, istaigoje nera. Atsargq,
esandiq pas trediuosius asmenis, nera.

Pastaba Nr. P9. I5ankstiniai apmokOjimai 1366,18 Eur.

Pastaba Nr. P10. Sukauptos gautinos sumos 57084137 Eur. Informacija apie per vienerius
metus gautinas sumas pateikta P10 priede.

Pastaba Nr. P11. Pinigai

ir pinigq ekvivalentai

45438,79

Eur. Informacija apie pinigus ir

pinigq ekvivalentus pateikta Pl1 priede.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos 535255,95 Eur. Informacija apie finansavimo sumas
pagal5altini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini laikotarpi pateikta P12 priede.
Finansavimo sumq likudiai pateikti P12 priedo 2lape.

Pastaba Nr. P15. Atid6jiniai. Informacija apie atidejiniq pagal paskirti P15 priede.

pastaba Nr. P17. Kai kurios mokdtinos sumos 57084137 Eur.Informacija apie kai kurias
trumpalaikes moketinas sumas pateikta Pl7 priede.
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pastaba Nr. p02.Informacija pagal segmentus.lstaigos patirtos sQnaudos pateiktos Veiklos
rezultatq ataskaitoje pateikta P02 priede.

lstaigos gauta (ne)finansin6 parama.
Per ataskaitini laikotarpi istaiga gavo paramos 9219 Eur:

Eil.
Nr.
1

Paramos teikejas

Gautos paramos dalykas (verte Eur)
Iurtu, i5skyrus pinigus
Pinigais

1,2 proc parama

9219

laslaugomis

Paramos panaudota 269 I 4 Eur.

Eil.
Nr.

1

Paramos ruSis

Pinigais

Gautos paramos

Per ataskaitini

likutis ataskaitinio
laikotarpio
pradZioje (Eur)

laikotarpi

6t606

269r4

Sunaudota lstaigos

veikloje (Eur)

Paramos likutis

ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (Eur)
43911

Nebalansin0s s4skaitos.
naudoti rikinis inventorius
[staigos nebalansinese s4skaitose yra apskaitomas i5duotas

ir pagal

panaudos sutartis gautas turtas.

I5duoto naudoti flkinio inventoriaus verte yta212430,79 Eur.
Pagal panaudos sutartis valdomo turto verte 1822265,29

(teises aktais

ffi

Ew'

Rima Spakauskaite- Kudinskiene
(vardas ir pavarde)

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
7 priedas

VšĮ Kauno Juozo Urbšio progimnazija
INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ
Gautos paramos teikėjas
Eil.
Nr.

1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
7.

Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas

2
Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys
......
......
Užsienio valstybių juridiniai asmenys
......
......
Fiziniai asmenys*
Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį
Anonimiškai
Gauta iš paramos lėšų įgyto turto
......
......
Iš viso

Gautos paramos dalykas
Iš viso gauta
paramos per
Turto
ataskaitinį
Paslaugomis
panauda**
laikotarpį ***

Kodas

Pinigais

Turtu,
išskyrus
pinigus

3

4

5

6

7

X
X
X

X

X

X

9219

X

9219

8

9219

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
• nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
• kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos
davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;
• ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.·
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

0

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
8 priedas

VšĮ Kauno Juozo Urbšio progimnazija
INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį
Eil.
Nr.

1
1.
2.
3.
4.
5.

Paramos rūšis

2
Pinigais
Turtu, išskyrus pinigus
Paslaugomis
Turto panauda
Iš viso

Gautos paramos
likutis ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
3

Gauta*

Pergrupuota į
kitą paramos
rūšį

Sunaudota
subjekto
veikloje

Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams

Perduota ne
viešojo
sektoriaus
subjektams

4

5

6

7

8

61606

9219

61606

9219

26914

0

26914

Paramos
likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
9
43911

0

0

43911

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis
raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

