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Kauno “Atžalyno“ vidurinė mokykla 

Įmonės kodas 290136920,  Partizanų 46, Kaunas 

 
2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2015 m. kovo 10 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

 

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

 

Kauno „Atžalyno“ vidurinė mokykla (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota, rejestro 

Nr.038651 įstaigos kodas 290136920, steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba. Pagrindinė 

veikla - švietimo paslaugų tiekimas. 

2. Finansiniai metai 

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

3.  Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus 

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus: 

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį 

Įstaigoje per 2014 metus vidutiniškai dirbo 113 darbuotojai.  

 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 

Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. 

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą 

reglamentuojančius teisės aktus: 

 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 

 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 

 Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 

 Lietuvos respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; 

 Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 
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Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti 

įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos 

rezultatus. 

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi 

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

1. Subjekto 

2. Veiklos tęstinumo 

3. Periodiškumo 

4. Pastovumo 

5. Piniginio mato 

6. Kaupimo 

7. Palyginimo 

8. Atsargumo 

9. Neutralumo 

10. Turinio viršenybės prieš formą. 

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. 

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos 

Respublikos piniginį vienetą – litą. 

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų 

įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko 

nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus. 

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

Per 2014 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo. 

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, 

pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), 

pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą 

reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose. 

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos 

registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja 

verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės 

ir investicinės veiklos pajamos. 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais  

tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: 

pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. 
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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 ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai 

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

registruojamas simboline vieno lito verte.  

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. Nematerialus turtas turi būti 

nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų. 

 

                Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės , kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo 

laikas: 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga 1 

2. Kitas nematerialus turtas 2 

 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 1000 Lt.(šis kriterijus netaikomas 

nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms) Po pirminio 

pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose 
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rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė 

vertė – 0. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 

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

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.  

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 

materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki 

turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. 

 Ilgalaikis materialusis turtas iš apskaitos nurašomas, kai jis perleidžiamas, Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 

 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus: Įstaiga nuo 2011 

metų pastatams taiko 50 metų nusidėvėjimo normatyvą. 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto nusidėvėjimo 

normatyvas (metai) 

1. Kapitaliniai mūriniai pastatai 90 

2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..) 50 

3. Kiti statiniai 5 

4 Gamybos mašinos ir įrenginiai 5 

4. Kitos mašinos ir įrenginiai 2 

5. Baldai 3 

6. Kompiuteriai ir jų įranga 3 

7. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 3 

8. Apsaugos įranga 3 

9. Kita biuro įranga 3 

10. Muzikos instrumentai 5 

11. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 3 

 

 

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.  
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Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. 

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. 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 įsipareigojimai“. Finansinis turtas apskaitoje 

registruojamas pagal juos pagrindžiančius dokumentus. Finansinis turtas apskaitoje grupuojamas į 

ilgalaikį ir trumpalaikį. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi. Įstaiga gali turėti šių rūšių 

trumpalaikio finansinio turto: per vienerius metus gautinos sumos; pinigai , kurie skirstomi:pagal 

valiutą: litais, eurais, pagal pinigų paskirtį: biudžeto asignavimo lėšos, paramos lėšos. 

 

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.  

 

Finansavimo sumos 

 

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

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir 

trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas- finansinis įsipareigojimas, kurį 

privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas-
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finansinis įsipareigojimas , kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių . Finansiniai įsipareigojimai 

apskaitoje registruojami tik tada , kai yra įvykdomos visos sąlygos nustatytos įsipareigojimui 

atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus. 

 

Atidėjiniai 

 

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. Įstaiga atidėjinių neformuoja.  

 

                                                            Segmentai   

 

            25-asis  apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Segmentai“ (toliau – šis 

standartas) nustato įstaigos informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje 

tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti 

įstaigos veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai paskirstyti išteklius, reikalingus įstaigos veiklai vykdyti. 

        Prie tam tikro segmento priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos (įskaitant 

praėjusių laikotarpių klaidų taisymą ir apskaitos politikos keitimo įtaką), turtas, finansavimo sumos, 

įsipareigojimai ir pinigų srautai. 

 Prie segmentų nepriskiriama: 

1. finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos; 

2. kitos veiklos pajamos ir sąnaudos; 

3. turtas ir finansinis turtas, su kurių naudojimu susijusios pajamos ir sąnaudos    priskiriamos prie kitos 

veiklos ir finansinės veiklos vykdymo.  

 4. investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautai. 

 

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.  
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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 

 

 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 

 

 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. 
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Apskaitos 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 nuo 0,025 iki1 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų 

vertės. 

 

III. PASTABOS 

 

Pastaba Nr. 1.  Informacija apie nematerialųjį turtą pateikta 13 VSAFAS 1 priede.  

2014 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 9477,36 Lt (programinė įranga). 

 

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio 

materialaus turto nupirko už 16649,00 Lt. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą 2029923,43 Lt. 

pateikta 12 VSAFAS 1 priedas. 

2007 m buvo pavogtas kompiuteris , kurio vertė 1437,13Lt. Šis turtas  yra apskaitomas 

nebalansinėje sąskaitoje. 

2014 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje 

materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 160961,12 Lt,  iš jų: 

Kitos mašinos ir įrengimai – 12626,0 Lt; 

Kompiuterinė įranga – 68215,20 Lt; 

Kita biuro įranga – 45280,92 Lt. 

Kitas ilgalaikis materialus turtas- 34839,0 Lt 

Pastaba Nr. 3.  Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi. 

Pastaba  Nr. 4.  Įstaiga biologinio turto neturi. 

Pastaba Nr. 5. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pagal atsargų grupes pateikta 8 VSAFAS 1 priede. 

Pastaba Nr.6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas 4196,19 Lt. 

pateikta 6 VSAFAS 6 priede.  

Pastaba Nr.7.  Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus 28460,48 Lt pateikta 17 VSAFAS 

8 priede 

Pastaba Nr. 8. Sukauptos gautinos sumos 209344,22 Lt. Informacija apie per vienerius metus 

gautinas sumas pateikta 17 VSAFAS 7 priedas . Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro: 
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Eil. 

Nr. 

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto  Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Lt) 

1. Sukauptiems atostoginiams 156136,02 

   

2. Tiekėjams už suteiktas paslaugas 53208,20 

   

                   

   

 IŠ VISO: 209344,22 

 

 

 Pastaba Nr. 9. Finansavimo sumos 2061633,86 Lt. Informacija apie finansavimo sumas 

pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.  

Finansavimo sumų likučiai pateikti 5 priede.  

 

 

Pastaba Nr.10. Mokėtinos sumos . Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtina suma  

GPM  1160,13 Lt  pervestina suma į  biudžetą už trūkumus.  

 

Pastaba Nr. 11. Tiekėjams mokėtinos sumos 53208,20 Lt: už komunalinius patarnavimus  

Pastaba Nr. 12. Sukauptos mokėtinos sumos 17 VSAFAS 12 priedas:  

Eil. 

Nr. 

Sukauptos mokėtinos sumos Suma (Lt) 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 11541,66 

2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų 

sąnaudos 

44594,36 

   

 IŠ VISO: 156136,02 

 

Pastaba Nr.13 Informacija apie grynąjį perviršį ar deficitą 419,51 Lt yra pateikta 4 

VSAFAS 1 priedas. Įstaiga rezervų neformuoja. 

 

 

          Pastaba Nr. 14 Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10VSAFAS 2 

priede. Pajamos(10783,60 Lt) gautos už valgyklos patalpų nuomą.  

 

           Pastaba Nr. 15 Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 10VSAFAS 3 priede. 

Pajamos(10783,60Lt) gautos už sporto salės patalpų nuomą  

 

           Pastaba Nr.16 Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas  yra 

pateikta 6VSAFAS 4 priedas.  

 

           Pastaba Nr.17 Informacija apie segmentus pateikiama lentelės forma, 25VSAFAS 1 priedas. 

 

          Pastaba Nr.18 Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė pagal turto grupes paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną : 

Nematerialus turtas – 806,00 Lt 
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Kompiuterinė technika – 10824,3 Lt 

Biuro technika – 6821,17 Lt 

Knygos-1329,50 Lt. 

Trumpalaikis turtas-543,98 Lt 

 

           Pastaba Nr. 19 Ūkinio inventoriaus įstaiga turi už 994971,20 Lt. Turtas apskaitomas 

nebalansinėse sąskaitose. 

 

 

 

Direktorė                                                         Nijolė Jukštienė 

 

 

 

 

Vyr. Buhalterė                                                Aušra Šatkienė 


