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Patvirtinta
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eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutin  ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin  pra jusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5

A ILGALAIKIS TURTAS 886.866,94 883.271,43

I Nematerialusis turtas 0,00 0,00

I.1    Pl tros darbai

I.2    Programin ranga ir jos licencijos 0,00 0,00

I.3    Kitas nematerialusis turtas

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mok jimai

I.5    Prestižas

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 886.866,94 883.271,43

II.1    Žem

II.2    Pastatai 346.500,90 361.498,22

II.3    Infrastrukt ros ir kiti statiniai 17.820,73 12.062,92

II.4    Nekilnojamosios kult ros vertyb s

II.5    Mašinos ir renginiai 19.756,23 13.705,20

II.6    Transporto priemon s

II.7    Kilnojamosios kult ros vertyb s

II.8    Baldai ir biuro ranga 7.680,85 896,86

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00 0,00

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mok jimai 495.108,23 495.108,23

III Ilgalaikis finansinis turtas

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 130.108,90 63.353,52

I Atsargos 0,00 0,00

I.1    Strategin s ir nelie iamosios atsargos

I.2    Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius 0,00 0,00

I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II Išankstiniai apmok jimai P09 645,50 1.789,92

III Per vienus metus gautinos sumos P10 89.910,63 20.010,44

III.1    Gautinos trumpalaik s finansin s sumos

III.2    Gautini mokes iai ir socialin s mokos

III.3    Gautinos finansavimo sumos

III.4    Gautinos sumos už turto naudojim , parduotas prekes, turt , paslaugas P10 516,46

III.5    Sukauptos gautinos sumos 89.142,56 13.540,04

III.6    Kitos gautinos sumos 251,61 6.470,40

IV Trumpalaik s investicijos

V Pinigai ir pinig  ekvivalentai P11 39.552,77 41.553,16

IŠ VISO TURTO: 1.016.975,84 946.624,95
(t sinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSIN S B KL S ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutin  ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin  pra jusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 914.032,28 923.080,14
I Iš valstyb s biudžeto 3.110,71 0,00
II Iš savivaldyb s biudžeto 873.341,33 861.646,16
III Iš Europos S jungos, užsienio valstybi  ir tarptautini  organizacij 29.788,36 43.329,17
IV Iš kit  šaltini 7.791,88 18.104,81
E SIPAREIGOJIMAI 99.992,59 11.653,99
I Ilgalaikiai sipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atid jiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai sipareigojimai
II Trumpalaikiai sipareigojimai 99.992,59 11.653,99
II.1     Ilgalaiki  atid jini  einam j  met  dalis ir trumpalaikiai atid jiniai
II.2     Ilgalaiki sipareigojim  einam j  met  dalis P13, P14 5.953,20
II.3     Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai
II.4     Mok tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mok tinos sumos  Europos S jungos biudžet
II.6     Mok tinos sumos  biudžetus ir fondus
II.6.1        Gr žintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mok tinos sumos biudžetui
II.7     Mok tinos socialin s išmokos
II.8     Gr žintini mokes iai, mokos ir j  permokos
II.9     Tiek jams mok tinos sumos P17 1.188,49 5.182,30
II.10     Su darbo santykiais susij sipareigojimai 83,47 164,35
II.11     Sukauptos mok tinos sumos P17 83.615,85 4.109,98
II.12     Kiti trumpalaikiai sipareigojimai P17 9.151,58 2.197,36
F GRYNASIS TURTAS P18 2.950,97 11.890,83
I Dalinink  kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vert s rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavyb s metodo taka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 2.950,97 11.890,83
IV.1     Einam j  met  perviršis ar deficitas -8.939,86 6.811,83
IV.2     Ankstesni  met  perviršis ar deficitas 11.890,83 5.079,00
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUM , SIPAREIGOJIM , GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

1.016.975,84 946.624,96

Direktorius ____________ Sigitas Alubauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard )

B  "Kauno biudžetini staig  buhalterin  apskaita" specialist  ____________ Milda Kivar
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard )

FINANSIN S B KL S ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t sinys)
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eurais

Eil.
Nr.

S skaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Pra j s ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
0KL Nebalansin s s skaitos 0,00
1KL Ilgalaikis turtas 886.866,94 883.271,43 3.595,51
11    Nematerialusis turtas 0,00
111       Pl tros darbai 0,00
112       Programin ranga ir jos licencijos 0,00
113       Patentai ir kitos licencijos 0,00
114       Literat ros, mokslo ir meno k riniai 0,00
115       Kitas nematerialusis turtas 0,00
116       Nebaigti projektai 0,00
117       Išankstiniai mok jimai už nematerial j  turt 0,00
118       Prestižas 0,00
12    Ilgalaikis materialusis turtas 886.866,94 883.271,43 3.595,51
1201       Žem 0,00
1202       Pastatai 346.500,90 361.498,22 -14.997,32
12021          Gyvenamieji pastatai 0,00
12022          Negyvenamieji pastatai 346.500,90 361.498,22 -14.997,32
1203       Infrastrukt ros ir kiti statiniai 17.820,73 12.062,92 5.757,81
12031          Infrastrukt ros statiniai 0,00
12032          Kiti statiniai 17.820,73 12.062,92 5.757,81
1204       Nekilnojamosios kult ros vertyb s 0,00
12041          Kult ros paveldo statiniai 0,00
12042          Kitos nekilnojamosios kult ros vertyb s 0,00
1205       Mašinos ir renginiai 19.756,23 12.656,20 7.100,03
12051          Gamybos mašinos ir renginiai 0,00
12052          Ginkluot  ir karin  technika 0,00
12053          Medicinos ranga 0,00
12054          Kitos mašinos ir renginiai 19.756,23 12.656,20 7.100,03
1206       Transporto priemon s 0,00
1207       Kilnojamosios kult ros vertyb s 0,00
12071          Muziejin s vertyb s 0,00
12072          Antikvariniai ir meno k riniai 0,00
12073          Kitos kilnojamosios kult ros vertyb s 0,00
1208       Baldai ir biuro ranga 7.680,85 1.945,86 5.734,99
12081          Baldai 540,00 540,00
12082          Kompiuterin ranga 7.140,27 1.929,09 5.211,18
12083          Kita biuro ranga 0,58 16,77 -16,19
1209       Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00
12091          Scenos meno priemon s 0,00
12092          Bibliotek  fondai 0,00
12093          Kitos vertyb s 0,00
12094          Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00
1210       Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok jimai 495.108,23 495.108,23 0,00
12101          Nebaigta statyba 495.108,23 495.108,23 0,00
12102          Išankstiniai mok jimai už ilgalaik  material j  turt 0,00
16    Ilgalaikis finansinis turtas 0,00
161       Investicijos  nuosavyb s vertybinius popierius 0,00
1611          Investicijos  kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0,00
1612          Investicijos  kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0,00
1613          Investicijos  kitus subjektus 0,00
162       Investicijos  ne nuosavyb s vertybinius popierius 0,00

1621       Investicijos  iki išpirkimo termino laikom  finansin  turt 0,00

1622       Investicijos  parduoti laikom  finansin  turt 0,00

163       Po vien  met  gautinos sumos 0,00

1631       Ilgalaik s paskolos 0,00

1632       Kitos ilgalaik s gautinos sumos 0,00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKT  PRIVALOMASIS BENDRASIS S SKAIT  PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
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Eil.
Nr.

S skaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Pra j s ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
164       Ilgalaikiai terminuotieji ind liai 0,00

165       Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00
166       Išankstiniai mok jimai už ilgalaik  finansin  turt 0,00
17    Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00
19    Biologinis turtas 0,00
191       Gyv nai 0,00
192       Medynai 0,00
193       Park  ir skver  želdiniai 0,00
194       Daugiame iai sodiniai 0,00
195       Pas liai 0,00
196       Kitas biologinis turtas 0,00
197       Išankstiniai mok jimai už biologin  turt 0,00
2KL Trumpalaikis turtas 130.108,90 63.353,51 66.755,39
20    Atsargos 0,00
200       Strategin s ir nelie iamosios atsargos 0,00
201       Medžiagos ir žaliavos 0,00
202       kinis inventorius 0,00
203       Nebaigta gaminti produkcija 0,00
204       Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00
205       Pagaminta produkcija 0,00
206       Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00
207       Kitas turtas, skirtas parduoti 0,00
21    Išankstiniai apmok jimai 645,50 1.789,92 -1.144,42
211       Išankstiniai apmok jimai 645,50 1.789,92 -1.144,42
212       Ateinan i  laikotarpi  s naudos 0,00
22    Per vienus metus gautinos sumos 89.910,63 20.010,43 69.900,20
221       Gautinos trumpalaik s finansin s sumos 0,00
2211          Po vien  met  gautin  sum  einam j  met  dalis 0,00
2212          Gautinos trumpalaik s finansin s sumos 0,00
222       Gautinos finansavimo sumos 0,00
223       Gautinos mokes i  sumos 0,00
224       Gautinos socialin s mokos 0,00
225       Gautinos sumos už turto naudojim 516,46 516,46
226       Gautinos sumos už parduotas prekes, turt , paslaugas 0,00
227       Gautinos sumos už konfiskuot  turt , baudos ir kitos netesybos 0,00
228       Sukauptos gautinos sumos 89.142,56 13.540,04 75.602,52
229       Kitos gautinos sumos 251,61 6.470,39 -6.218,78
23    Trumpalaik s investicijos 0,00
231       Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00
232       Trumpalaikiai terminuotieji ind liai 0,00
233       Kitos trumpalaik s investicijos 0,00
24    Pinigai ir pinig  ekvivalentai 39.552,77 41.553,16 -2.000,39
241       Pinigai bank  s skaitose 39.552,77 41.553,16 -2.000,39
242       Grynieji pinigai 0,00
243       Pinigai šaldytose s skaitose 0,00
244       Pinigai kelyje 0,00
245       Piniginiai dokumentai 0,00
246       Trumpalaik s investicijos (iki 3 m nesi ) 0,00
3KL Grynasis turtas -2.950,97 -11.890,83 8.939,86
31    Sukauptas perviršis ar deficitas -2.950,97 -11.890,83 8.939,86
32    Rezervai 0,00
321       Tikrosios vert s rezervas 0,00
322       Kiti rezervai 0,00
33    Dalinink  kapitalas 0,00
4KL Finansavimo sumos -914.032,28 -923.080,14 9.047,86
41    Finansavimo sumos (gautinos) 0,00
411       Finansavimo sumos iš užsienio valstybi  (gautinos) 0,00
412       Finansavimo sumos iš tarptautini  organizacij  (gautinos) 0,00
413       Finansavimo sumos iš Europos S jungos (finansin  parama) (gautinos) 0,00
414       Finansavimo sumos iš valstyb s biudžeto (gautinos) 0,00
415       Finansavimo sumos iš savivaldyb s biudžeto (gautinos) 0,00
416       Finansavimo sumos iš kit  šaltini  (gautinos) 0,00
42    Finansavimo sumos (gautos) -914.032,28 -923.080,14 9.047,86

421    Finansavimo sumos iš užsienio valstybi  (gautos) 0,00

4211    Finansavimo sumos iš užsienio valstybi  nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0,00

4212    Finansavimo sumos iš užsienio valstybi  kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
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Eil.
Nr.

S skaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Pra j s ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
702    Panaudot  finansavimo sum  kitoms išlaidoms pajamos -1.590.495,56 -1.421.696,17 -168.799,39
71    Mokes i  pajamos 0,00
711       Apskai iuotos mokes i  pajamos 0,00
712       Pervestinos mokes i  sumos  valstyb s biudžet 0,00
713       Pervestinos mokes i  sumos  savivaldybi  biudžetus 0,00
714       Pervestinos mokes i  sumos ištekli  fondams 0,00
715       Gr žintinos mokes i  sumos 0,00
72    Socialini mok  pajamos 0,00
721       Apskai iuotos socialini mok  pajamos 0,00
722       Pervestinos socialin s mokos 0,00
73    Turto naudojimo pajamos -25.605,74 -24.393,38 -1.212,36
731       Apskai iuotos turto naudojimo pajamos -25.605,74 -24.393,38 -1.212,36
732       Pervestinos sumos už turto naudojim  valstyb s biudžet 0,00
733       Pervestinos sumos už turto naudojim  savivaldybi  biudžetus 0,00
734       Pervestinos sumos už turto naudojim  kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,00
74    Preki , turto, paslaug  pardavimo pajamos 0,00
741       Apskai iuotos preki , turto ir paslaug  pardavimo pajamos 0,00
742       Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt , paslaugas  valstyb s biudžet 0,00
743       Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt , paslaugas  savivaldybi  biudžetus 0,00

75
   Sum  už konfiskuot  turt , baud  ir kit  netesyb , susijusi  su kita nei finansin  ar investicin  veikla, 
pajamos

0,00

76    Finansin s ir investicin s veiklos pajamos 0,00
761       Pal kan  pajamos 0,00
762       Baud  ir delspinigi  pajamos 0,00
763       Pajamos d l teigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos 0,00
764       Vertybini  popieri  perkainojimo pelnas 0,00
765       Dividendai 0,00
766       Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00
767       Kitos finansin s ir investicin s veiklos pajamos 0,00
77    Kitos pajamos 0,00
771       Rinkliav  pajamos 0,00
772       Kitos pajamos 0,00
8KL S naudos 1.756.354,86 1.462.623,84 293.731,02
81    Mokes i  Europos S jungai s naudos 0,00
82    Socialini  išmok  s naudos 27.214,97 27.214,97
821       Valstybinio socialinio draudimo išmok  s naudos 0,00
822       Socialini  išmok  iš valstyb s biudžeto s naudos 0,00
823       Socialini  išmok  iš savivaldyb s biudžeto s naudos 27.214,97 27.214,97
824       Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialini  išmok  s naudos 0,00
825       Kit  socialini  išmok  s naudos 0,00
83    Subsidij , dotacij , finansavimo s naudos 0,00
831       Subsidij  s naudos 0,00
832       Dotacij  s naudos 0,00
833       Finansavimo s naudos 0,00
87    Pagrindin s veiklos s naudos 1.728.809,04 1.462.616,95 266.192,09
8701       Darbo užmokes io s naudos 1.116.022,39 973.525,74 142.496,65
8702       Socialinio draudimo s naudos 338.007,62 250.822,61 87.185,01
8703       Ilgalaikio turto nusid v jimo ir amortizacijos s naudos 52.609,80 24.073,09 28.536,71
8704       Komunalini  paslaug  ir ryši  s naudos 53.194,57 46.366,04 6.828,53
8705       Komandiruo i  s naudos 21.746,20 12.699,24 9.046,96
8706       Transporto s naudos 6.337,92 -6.337,92
8707       Kvalifikacijos k limo s naudos 3.868,00 3.643,10 224,90
8708       Paprastojo remonto ir eksploatavimo s naudos 17.894,65 23.497,99 -5.603,34
8709       Nuvert jimo ir nurašyt  sum  s naudos 0,29 -0,29
8710       Sunaudot  ir parduot  atsarg  savikaina 100.625,66 90.091,91 10.533,75
8711       Nuomos s naudos 0,00 0,00
8712       Kit  paslaug  s naudos 24.797,43 12.606,06 12.191,37
8713       Pagrindin s veiklos kitos s naudos 42,72 18.952,96 -18.910,24
88    Kitos veiklos s naudos 0,00
89    Finansin s ir investicin s veiklos s naudos 330,85 6,89 323,96
891       Pal kan  s naudos 330,85 330,85
892       Baud  ir delspinigi  s naudos 6,89 -6,89
893       S naudos d l neigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos 0,00
894       Vertybini  popieri  perkainojimo nuostoliai 0,00
895       Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00
896       Finansin s ir investicin s veiklos kitos s naudos 0,00
9KL Specialiosios s skaitos 0,00
91    Nuosavyb s metodo taka 0,00
911       Kontroliuojam  subjekt  rezultatas 0,00
912       Asocijuot j  subjekt  rezultatas 0,00
92    Apskaitos politikos keitimo ir esmini  klaid  taisymo taka 0,00
921       Apskaitos politikos keitimo taka 0,00
922       Pra jusi  laikotarpi  esmini  klaid  taisymo taka 0,00
93    Pelno mokestis 0,00
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eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDIN S VEIKLOS PAJAMOS 1.721.809,26 1.445.042,29
I FINANSAVIMO PAJAMOS 1.721.809,26 1.445.042,29
I.1    Iš valstyb s biudžeto 1.339.110,43 1.084.233,41
I.2    Iš savivaldybi  biudžet 314.039,88 324.388,45
I.3    Iš ES, užsienio valstybi  ir tarptautini  organizacij  l š 44.867,34 21.413,13
I.4    Iš kit  finansavimo šaltini 23.791,61 15.007,30
II MOKES I  IR SOCIALINI MOK  PAJAMOS
III PAGRINDIN S VEIKLOS KITOS PAJAMOS 
III.1    Pagrindin s veiklos kitos pajamos
III.2    Pervestin  biudžet  pagrindin s veiklos kit  pajam  suma
B PAGRINDIN S VEIKLOS S NAUDOS P02 -1.756.024,01 -1.462.616,95
I DARBO UŽMOKES IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -1.454.030,01 -1.224.348,35
II NUSID V JIMO IR AMORTIZACIJOS -52.609,80 -24.073,09
III KOMUNALINI  PASLAUG  IR RYŠI -53.194,57 -46.366,04
IV KOMANDIRUO I -21.746,20 -12.699,24
V TRANSPORTO -6.337,92
VI KVALIFIKACIJOS K LIMO -3.868,00 -3.643,10
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -17.894,65 -23.497,99
VIII NUVERT JIMO IR NURAŠYT  SUM -0,29
IX SUNAUDOT  IR PARDUOT  ATSARG  SAVIKAINA -100.625,66 -90.091,91
X SOCIALINI  IŠMOK -27.214,97
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KIT  PASLAUG -24.797,43 -12.606,06
XIV KITOS -42,72 -18.952,96
C PAGRINDIN S VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -34.214,75 -17.574,66
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 25.605,74 24.393,38
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 25.605,74 24.393,38
II PERVESTINOS  BIUDŽET  KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS S NAUDOS
E FINANSIN S IR INVESTICIN S VEIKLOS REZULTATAS P23 -330,85 -6,89

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI  APSKAITOS KLAID
TAISYMO TAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB S 
METODO TAK

-8.939,86 6.811,83

I NUOSAVYB S METODO TAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -8.939,86 6.811,83
I TENKANTIS KONTROLIUOJAN IAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorius ____________ Sigitas Alubauskas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard )

B  "Kauno biudžetini staig  buhalterin  apskaita" specialist ____________ Milda Kivar

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard )

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTAT  ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Kauno Tado Ivanausko progimnazija ,  
190139278, Biudžetin staiga

 Adresas:  V trung s g. 1, Kauno m., Kauno 
m. sav.

Subjektas užsiima
švietimo paslaug  teikimas, pagrindinis 

ugdymas
veikla

Eil.
Nr.

Filialas / strukt rinis padalinys Buvein s adresas Pagrindin  veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Pra j s ataskaitinis laikotarpis
109 102

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti strukt riniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotoj  skai ius  per ataskaitin  laikotarp  buvo:

S lygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesn  veikl :

Ataskaitinio laikotarpio trukm , jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Finansinis ataskait  aiškinamasis raštas

        1       Bendroji informacija
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2 Apskaitos politika

1 Finansini  ataskait  forma
Žemesnio lygio

2 Finansini  ataskait  valiuta
Euras

3 Nematerialusis turtas
Nematerialus turtas yra pripaž stamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikt  s vok  ir nematerialiajam turtui nustatytus 
kriterijus. Nematerialusis turtas staigos apskaitoje registruojamas sigijimo ar pasigaminimo savikaina. staigos nematerialiuoju 
turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kit  nematerialiojo turto vienet , tik tina, kad staiga b simaisiais 
laikotarpiais iš turto gaus ekonomin s naudos; galima patikimai nustatyti turto sigijimo ar pasigaminimo savikain , staiga turi 
teis  tuo turtu disponuoti.   

4 Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripaž stamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto s vok  ir 
12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio 
pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas sigijimo savikaina, jei jo vert  yra ne mažesn  nei 500 EUR. Po pirminio 
pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kult ros ir kitas vertybes, finansin se ataskaitose rodomas sigijimo 
savikaina, at mus sukaupt  nusid v jim  ir nuvert jim , jei jis yra. Likvidacin  turto vert  lygi nuliui. Ilgalaikio materialiojo 
turto nusid v jimas skai iuojamas taikant tiesiogiai proporcing  (tiesin ) metod . Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš 
apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teis s akt  nustatyta tvarka pripažintas nereikalingas arba netinkamu 
(negalimu) naudoti, yra prarandamas d l vagys i , stichini  nelaimi  ar kit  priežas i .  5 Biologinis turtas
Biologinis turtas staigos apskaitoje registruojamas tikr ja verte arba sigijimo ar pasigaminimo savikaina ir jei staiga turi teis
tuo turtu disponuoti ir j  kontroliuoti, pagr stai tik tina, kad staiga b simaisiais laikotarpiais iš šio turto gaus ekonomin s 
naudos arba šis turtas bus naudojamas socialiniais, kult riniais, gamtosauginiais, moksliniais, teis saugos, pažintiniais tikslais, 
galima patikimai nustatyti turto tikr j  vert  arba sigijimo savikain .

6 Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai
Finansinis turtas apskaitoje pripaž stamas tik tada, kai yra vykdomos visos s lygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS "Finansinis 
turtas ir finansiniai sipareigojimai". pirm  kart  pripažindama finansin  turt , staiga vertina j sigijimo savikaina. Gautinos 
sumos registruojamos tada, kai staiga gyja teis  gauti pinigus ar kit  finansin  turt  pagal 17- j  VSAFAS "Finansinis turtas ir 
finansiniai sipareigojimai". Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra vertinamos sigijimo savikaina. V liau ilgalaik s 
gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, at mus nuvert jimo nuostolius, o trumpalaik s gautinos sumos 
ataskaitose parodomos sigijimo savikaina, at mus nuvert jimo nuostolius. Finansiniai sipareigojimai staigos apskaitoje yra 
skirstomi  ilgalaikius ir trumpalaikius sipareigojimus. Ilgalaikis finansinis sipareigojimas - finansinis sipareigojimas, kur
privaloma vykdyti ne anks iau kaip po 12 m n., skai iuojant nuo paskutin s einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. 
Trumpalaikis finansinis sipareigojimas - finansinis sipareigojimas, kur  privaloma vykdyti per 12 m n., skai iuojant nuo 
paskutin s einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai sipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada kai yra 
vykdomos visos s lygos sipareigojimui atsirasti ir staiga prisiima sipareigojim  sumok ti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu

7 Atsargos
Atsargos pripaž stamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsarg  apibr žim , pateikt  8-ajame VSAFAS "Atsargos". 
Atsargomis laikomas staigos trumpalaikis turtas, kur staiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms 
paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant j  parduoti ar paskirstyti vykdant prast  veikl , taip pat nebaigt  gaminti 
preki  ir nebaigt  teikti paslaug  vert  vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas staigos kinis inventorius - 
materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vien  kart  ir kurio sigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesn  už 
Vyriausyb s nustatyt  minimali staigos ilgalaikio materialiojo turto vert . registruojant atsargas apskaitoje, jos vertinamos 
sigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - sigijimo ar pasigaminimo savikaina arba gryn ja 

realizavimo verte. kai atsargos parduodamos ar kitaip perleidžiamos/perduodamo, j  balansin  vert  turi b ti pripaž stama to 
laikotarpio s naudomis, kuriuo pripaž stamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. 

8 Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripaž stamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos 
finansavimo sumos arba j  dalis pripaž stamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais kuriais patiriamos us finansavimo 
sumomis susijusios s naudos.

9 Atid jiniai
Atid jiniai pripaž stami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai d l vykio praeityje staiga turi dabartin  teisin  prievol
ar neatsaukiam j  pasižad jim , ir tik tina, kad jam vykdyti bus reikalingi ištekliai, o sipareigojimo suma gali b ti patikimai 
vertinta. Jei patenkinamos ne visos šios s lygos atid jimiai n ra pripaž stami. 

10 Nuoma, finansin  nuoma (lizingas)
Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduoda nuomininkui, o 
lieka nuomotojui. Nuomos mokos pagal veiklos nuomos sutart  yra registruojamos apskaitoje kaip s naudos tolygiai (tiesiniu 
metodu) per nuomos laikotarp .

11 Segmentai
Švietimas

12 Mokes i  ir socialini mok  pajamos
N ra

13 Kitos pajamos
Pjamaos staigoje pripaž stamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, 
neatsižvelgiant  pinig  gavim . Pajamos vertinamos tikr ja verte. Finansavimo pajamos pripaž stamos tuo pa iu laikotarpiu, 
kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios s naudos, neatsižvelgiant  pinig  gavimo moment . Pajamos skirstomos 
grupes: pagrindin s veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansin s ir investicin s veiklos pajamos.

14 S naudos

S naudos apskaitoje pripaž stamos vadovaujantis kaupimo principu ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant  pinig  gavimo moment . Jos apskaitoje vertinamos tikr ja verte. 
s naudos skirstomos  grupes: pagrindin s veiklos s naudos, kitos veiklos s naudos, finansin s ir investicin s veiklos s naudos.  
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2 Apskaitos politika

15 Valstyb s skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
N ra

16 Operacijos užsienio valiuta
N ra

17 Straipsni  tarpusavio užskaitos
N ra

18 Kiti apskaitos principai
N ra

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir pra jusio ataskaitinio laikotarpio finansin se ataskaitose 
atitinkamos informacijos n ra, t. y. finansini  ataskait  straipsni  sumos lygios nuliui.
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Eil.
Nr. Straipsniai

  
  

Pl tros darbai
  
  

Programin ranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

1 2 3 4 5

1
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
3.601,42

2 sigijimai per ataskaitin  laikotarp
2.1       Pirkto turto sigijimo savikaina
2.2       Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitin
laikotarp

3.1       Parduoto
3.2       Perduoto
3.3       Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-)
5 sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti poky iai

6
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
3.601,42

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -3.457,96

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X

9 Apskai iuota amortizacija per ataskaitin  laikotarp X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X

10.1    Parduoto X
10.2    Perduoto X
10.3    Nurašyto X
11 Pergrupavimai (+/-) X
12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti poky iai X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -3.457,96

14 Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje -143,46

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert jimo suma*

16 Apskai iuota nuvert jimo suma per ataskaitin  laikotarp

17 Panaikinta nuvert jimo suma per ataskaitin  laikotarp

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvert jimo suma

18.1    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN S VERTS VERT S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN  LAIKOTARP
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Eil.
Nr. Straipsniai

  
  

Pl tros darbai
  
  

Programin ranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

1 2 3 4 5
20 Nuvert jimo sumos kiti poky iai 

21
Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

-143,46

22
Nematerialiojo turto likutin  vert  ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

0,00

23
Nematerialiojo turto likutin  vert  ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14)

0,00

X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusid v jimo arba nuvert jimo suma iki perdavimo.jimo suma iki perdavimo.
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P3 Nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmok jimai

Eil.
Nr. Straipsniai

  
  

Literat ros, mokslo ir 
meno k riniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai

1 2 6 7 8

1
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
2 sigijimai per ataskaitin  laikotarp
2.1       Pirkto turto sigijimo savikaina
2.2       Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitin
laikotarp

3.1       Parduoto
3.2       Perduoto
3.3       Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-)
5 sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti poky iai

6
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X X

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X

9 Apskai iuota amortizacija per ataskaitin  laikotarp X X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X X

10.1    Parduoto X X
10.2    Perduoto X X
10.3    Nurašyto X X
11 Pergrupavimai (+/-) X X
12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti poky iai X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X X

14 Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert jimo suma*

16 Apskai iuota nuvert jimo suma per ataskaitin  laikotarp

17 Panaikinta nuvert jimo suma per ataskaitin  laikotarp

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvert jimo suma

18.1    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)

Kitas nematerialusis turtas
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P3 Nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmok jimai

Eil.
Nr. Straipsniai

  
  

Literat ros, mokslo ir 
meno k riniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai

1 2 6 7 8
20 Nuvert jimo sumos kiti poky iai 

21
Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22
Nematerialiojo turto likutin  vert  ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

23
Nematerialiojo turto likutin  vert  ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14)
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P3 Nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmok jimai

Eil.
Nr. Straipsniai

  
  

Išankstiniai 
apmok jimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 9 10 11

1
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
3.601,42

2 sigijimai per ataskaitin  laikotarp
2.1       Pirkto turto sigijimo savikaina
2.2       Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitin
laikotarp

3.1       Parduoto
3.2       Perduoto
3.3       Nurašyto
4 Pergrupavimai (+/-)
5 sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti poky iai

6
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
3.601,42

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -3.457,96

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X

9 Apskai iuota amortizacija per ataskaitin  laikotarp X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X

10.1    Parduoto X
10.2    Perduoto X
10.3    Nurašyto X
11 Pergrupavimai (+/-) X
12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti poky iai X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -3.457,96

14 Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje -143,46

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert jimo suma*

16 Apskai iuota nuvert jimo suma per ataskaitin  laikotarp

17 Panaikinta nuvert jimo suma per ataskaitin  laikotarp

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvert jimo suma

18.1    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
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P3 Nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmok jimai

Eil.
Nr. Straipsniai

  
  

Išankstiniai 
apmok jimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 9 10 11
20 Nuvert jimo sumos kiti poky iai 

21
Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

-143,46

22
Nematerialiojo turto likutin  vert  ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

0,00

23
Nematerialiojo turto likutin  vert  ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14)

0,00
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nud v tas, ta iau vis dar naudojamas veikloje, 
sigijimo ar pasigaminimo savikaina:

146.912,79

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrol  riboja sutartys ar teis s aktai likutin  vert  yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip sipareigojim vykdymo garantija, likutin  vert  yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutin  vert  sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutin  vert  sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis

Dalis žem s ir pastat prastin je veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš 
nuomos gauti. Tokio turto likutin  vert  sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis

Sutar i , pasirašyt  d l ilgalaikio materialiojo turto sigijimo ateityje, bendroji vert
paskutin  ataskaitinio laikotarpio dien :
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žem
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ros vertyb s

1 2 3 4 5 6 7

1
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
692.186,63 44.425,62

2 sigijimai per ataskaitin  laikotarp  (2.1+2.2) 14.982,23
2.1    Pirkto turto sigijimo savikaina 14.982,23
2.2    Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitin  laikotarp  (3.1+3.2+3.3)

-1.851,48

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -1.851,48
4 Pergrupavimai (+/-)
5 sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti poky iai

6
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
692.186,63 57.556,37

7
Sukaupta nusid v jimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -330.688,41 -32.362,70

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusid v jimo 
suma*

X

9
Apskai iuota nusid v jimo suma per ataskaitin
laikotarp

X -14.997,32 -7.372,94

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusid v jimo suma (10.1+10.2+10.3)

X

10.1    Parduoto X
10.2    Perduoto X
10.3    Nurašyto X
11 Pergrupavimai (+/-) X
12 Sukauptos nusid v jimo sumos kiti poky iai X

13
Sukaupta nusid v jimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -345.685,73 -39.735,64

14 Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert jimo 
suma*

X

16
Apskai iuota nuvert jimo suma per ataskaitin
laikotarp

X

17 Panaikinta nuvert jimo suma per ataskaitin  laikotarp X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvert jimo suma (18.1+18.2+18.3)

X

18.1    Parduoto X
18.2    Perduoto X
18.3    Nurašyto X
19 Pergrupavimai (+/-) X
20 Nuvert jimo sumos kiti poky iai X

21
Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) 

X

22 Tikroji vert  ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vert s pokytis

X X X

24
Tikrosios vert s pasikeitimo per ataskaitin  laikotarp
suma (+/-)

X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vert s 
suma (25.1+25.2+25.3)

X X X

25.1    Parduoto X X X
25.2    Perduoto X X X
25.3    Nurašyto X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X
27 Tikrosios vert s kiti poky iai X X X

28
Tikroji vert  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutin  vert  ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

346.500,90 17.820,73

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutin  vert  ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

361.498,22 12.062,92

X pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusid v jimo arba nuvert jimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai

jimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN S VERT S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN  LAIKOTARP
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Mašinos ir renginiai Transporto 
priemon s

Kilnojamosios 
kult ros vertyb s

Baldai ir biuro 
ranga Kitos vertyb s

1 2 8 9 10 11 12

1
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
54.935,90 101.588,85

2 sigijimai per ataskaitin  laikotarp  (2.1+2.2) 17.427,89 41.068,22
2.1    Pirkto turto sigijimo savikaina 17.427,89 41.068,22
2.2    Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitin  laikotarp  (3.1+3.2+3.3)

-4.588,10 -10.833,45

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -4.588,10 -10.833,45
4 Pergrupavimai (+/-)
5 sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti poky iai

6
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
67.775,69 131.823,62

7
Sukaupta nusid v jimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-41.230,70 -100.691,99 X

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusid v jimo 
suma*

X

9
Apskai iuota nusid v jimo suma per ataskaitin
laikotarp

-6.788,76 -23.450,78 X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusid v jimo suma (10.1+10.2+10.3)

X

10.1    Parduoto X
10.2    Perduoto X
10.3    Nurašyto X
11 Pergrupavimai (+/-) X
12 Sukauptos nusid v jimo sumos kiti poky iai X

13
Sukaupta nusid v jimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

-48.019,46 -124.142,77 X

14 Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert jimo 
suma*

X

16
Apskai iuota nuvert jimo suma per ataskaitin
laikotarp

X

17 Panaikinta nuvert jimo suma per ataskaitin  laikotarp X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvert jimo suma (18.1+18.2+18.3)

X

18.1    Parduoto X
18.2    Perduoto X
18.3    Nurašyto X
19 Pergrupavimai (+/-) X
20 Nuvert jimo sumos kiti poky iai X

21
Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) 

X

22 Tikroji vert  ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vert s pokytis

X X X

24
Tikrosios vert s pasikeitimo per ataskaitin  laikotarp
suma (+/-)

X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vert s 
suma (25.1+25.2+25.3)

X X X

25.1    Parduoto X X X
25.2    Perduoto X X X
25.3    Nurašyto X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X
27 Tikrosios vert s kiti poky iai X X X

28
Tikroji vert  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutin  vert  ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

19.756,23 7.680,85

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutin  vert  ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

13.705,20 896,86

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmok jimai

Iš viso

1 2 13 14 15 16

1
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
12.575,47 495.108,23 1.400.820,70

2 sigijimai per ataskaitin  laikotarp  (2.1+2.2) 73.478,34
2.1    Pirkto turto sigijimo savikaina 73.478,34
2.2    Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitin  laikotarp  (3.1+3.2+3.3)

-17.273,03

3.1    Parduoto
3.2    Perduoto
3.3    Nurašyto -17.273,03
4 Pergrupavimai (+/-)
5 sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti poky iai

6
sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
12.575,47 495.108,23 1.457.026,01

7
Sukaupta nusid v jimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-12.575,47 X X -517.549,27

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusid v jimo 
suma*

X X

9
Apskai iuota nusid v jimo suma per ataskaitin
laikotarp

X X -52.609,80

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusid v jimo suma (10.1+10.2+10.3)

X X

10.1    Parduoto X X
10.2    Perduoto X X
10.3    Nurašyto X X
11 Pergrupavimai (+/-) X X
12 Sukauptos nusid v jimo sumos kiti poky iai X X

13
Sukaupta nusid v jimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

-12.575,47 X X -570.159,07

14 Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert jimo 
suma*

16
Apskai iuota nuvert jimo suma per ataskaitin
laikotarp

17 Panaikinta nuvert jimo suma per ataskaitin  laikotarp

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvert jimo suma (18.1+18.2+18.3)

18.1    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Nuvert jimo sumos kiti poky iai

21
Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) 

22 Tikroji vert  ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vert s pokytis

X X X

24
Tikrosios vert s pasikeitimo per ataskaitin  laikotarp
suma (+/-)

X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vert s 
suma (25.1+25.2+25.3)

X X X

25.1    Parduoto X X X
25.2    Perduoto X X X
25.3    Nurašyto X X X
26 Pergrupavimai (+/-) X X X
27 Tikrosios vert s kiti poky iai X X X

28
Tikroji vert  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutin  vert  ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

0,00 495.108,23 886.866,94

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutin  vert  ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

0,00 495.108,23 883.271,43

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin s ir 
nelie iamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
kinis inventorius

1 2 3 4
1 Atsarg sigijimo vert  ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 sigyta atsarg  per ataskaitin  laikotarp  (2.1+2.2) 176,55
2.1    sigyto turto sigijimo savikaina
2.2    Nemokamai gaut  atsarg sigijimo savikaina 176,55

3
Atsarg  sumaž jimas per ataskaitin  laikotarp   
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-176,55

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -176,55
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsarg sigijimo vert s kiti poky iai

6
Atsarg sigijimo vert  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

0,00

7 Atsarg  nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolin  atlyg  gaut  atsarg  sukaupto 
nuvert jimo suma (iki perdavimo)

9 Atsarg  nuvert jimas per ataskaitin  laikotarp

10 Atsarg  nuvert jimo atk rimo per ataskaitin  laikotarp  suma

11
Per ataskaitin  laikotarp  parduot , perleist  (paskirstyt ), 
sunaudot  ir nurašyt  atsarg  nuvert jimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvert jimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsarg  nuvert jimo kiti poky iai

14
Atsarg  nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsarg  balansin  vert  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

0,00

16 Atsarg  balansin  vert  ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

ATSARG  VERT S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN  LAIKOTARP *

* Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*
Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys

1 2 5 6
1 Atsarg sigijimo vert  ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 sigyta atsarg  per ataskaitin  laikotarp  (2.1+2.2)
2.1    sigyto turto sigijimo savikaina
2.2    Nemokamai gaut  atsarg sigijimo savikaina

3
Atsarg  sumaž jimas per ataskaitin  laikotarp   
(3.1+3.2+3.3+3.4)

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsarg sigijimo vert s kiti poky iai

6
Atsarg sigijimo vert  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

7 Atsarg  nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolin  atlyg  gaut  atsarg  sukaupto 
nuvert jimo suma (iki perdavimo)

9 Atsarg  nuvert jimas per ataskaitin  laikotarp

10 Atsarg  nuvert jimo atk rimo per ataskaitin  laikotarp  suma

11
Per ataskaitin  laikotarp  parduot , perleist  (paskirstyt ), 
sunaudot  ir nurašyt  atsarg  nuvert jimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvert jimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsarg  nuvert jimo kiti poky iai

14
Atsarg  nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsarg  balansin  vert  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

16 Atsarg  balansin  vert  ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys



Kauno Tado Ivanausko progimnazija,  190139278, V trung s g. 1, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi  met  FINANSINI  ATASKAIT  RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

30

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*

Pagaminta produkcija
Atsargos, skirtos 

parduoti

1 2 7 8
1 Atsarg sigijimo vert  ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 sigyta atsarg  per ataskaitin  laikotarp  (2.1+2.2)
2.1    sigyto turto sigijimo savikaina
2.2    Nemokamai gaut  atsarg sigijimo savikaina

3
Atsarg  sumaž jimas per ataskaitin  laikotarp   
(3.1+3.2+3.3+3.4)

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsarg sigijimo vert s kiti poky iai

6
Atsarg sigijimo vert  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

7 Atsarg  nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolin  atlyg  gaut  atsarg  sukaupto 
nuvert jimo suma (iki perdavimo)

9 Atsarg  nuvert jimas per ataskaitin  laikotarp

10 Atsarg  nuvert jimo atk rimo per ataskaitin  laikotarp  suma

11
Per ataskaitin  laikotarp  parduot , perleist  (paskirstyt ), 
sunaudot  ir nurašyt  atsarg  nuvert jimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvert jimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsarg  nuvert jimo kiti poky iai

14
Atsarg  nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsarg  balansin  vert  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

16 Atsarg  balansin  vert  ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 9 10
1 Atsarg sigijimo vert  ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2 sigyta atsarg  per ataskaitin  laikotarp  (2.1+2.2) 176,55
2.1    sigyto turto sigijimo savikaina
2.2    Nemokamai gaut  atsarg sigijimo savikaina 176,55

3
Atsarg  sumaž jimas per ataskaitin  laikotarp   
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-176,55

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -176,55
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsarg sigijimo vert s kiti poky iai

6
Atsarg sigijimo vert  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

0,00

7 Atsarg  nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolin  atlyg  gaut  atsarg  sukaupto 
nuvert jimo suma (iki perdavimo)

9 Atsarg  nuvert jimas per ataskaitin  laikotarp

10 Atsarg  nuvert jimo atk rimo per ataskaitin  laikotarp  suma

11
Per ataskaitin  laikotarp  parduot , perleist  (paskirstyt ), 
sunaudot  ir nurašyt  atsarg  nuvert jimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvert jimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsarg  nuvert jimo kiti poky iai

14
Atsarg  nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsarg  balansin  vert  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

0,00

16 Atsarg  balansin  vert  ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-7)
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P9 Išankstiniai apmok jimai

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutin  ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutin  pra jusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstini  apmok jim sigijimo savikaina 645,50 1.789,92

1.1    Išankstiniai apmok jimai tiek jams 645,50 1.789,92

1.2    Išankstiniai apmok jimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3    Išankstiniai mokes i  mok jimai

1.4    Išankstiniai mok jimai Europos S jungai

1.5    Išankstiniai apmok jimai darbuotojams

1.6    Kiti išankstiniai apmok jimai

1.7    Ateinan i  laikotarpi  s naudos ne viešojo sektoriaus subjekt  pavedimams vykdyti

1.8    Kitos ateinan i  laikotarpi  s naudos

2 Išankstini  apmok jim  nuvert jimas

3 Išankstini  apmok jim  balansin  vert  (1-2) 645,50 1.789,92

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK JIMUS





Kauno Tado Ivanausko progimnazija,  190139278, V trung s g. 1, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi  met  FINANSINI  ATASKAIT  RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

34

Patvirtinta
ID: -2147426377

D/L: 2019-03-12 10:37:42

P11 Pinigai ir pinig  ekvivalentai

Eil. Straipsniai
Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstyb s biudžeto ( skaitant Europos S jungos finansin
param ) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1    Pinigai bank  s skaitose
1.2    Pinigai kasoje 
1.3    Pinigai kelyje 
1.4    Pinigai šaldytose s skaitose
1.5    Pinig šaldytose s skaitose nuvert jimas
1.6    Pinig  ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldyb s biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1    Pinigai bank  s skaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai šaldytose s skaitose
2.5    Pinig šaldytose s skaitose nuvert jimas
2.6    Pinig  ekvivalentai

3
Pinigai ir pinig  ekvivalentai iš kit  šaltini
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

39.552,77 41.553,16

3.1    Pinigai bank  s skaitose 39.552,77 41.553,16
3.2    Pinigai kasoje 
3.3    Pinigai kelyje 
3.4    Pinigai šaldytose s skaitose
3.5    Pinig šaldytose s skaitose nuvert jimas
3.6    Ind liai, kuri  terminas neviršija trij  m nesi
3.7    Kiti pinig  ekvivalentai 
4 Iš viso pinig  ir pinig  ekvivalent  (1+2+3) 39.552,77 41.553,16
5 Iš j  ištekli  fond  l šos 

Paskutin  pra jusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG  EKVIVALENTUS

Paskutin  ataskaitinio laikotarpio 
diena
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Finansin  nuoma

Turto, naudojamo pagal finansin  nuom  (lizing ), balansin  vert :

Eil.
Nr.

Turto grup s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas
1.1    Programin ranga ir jos licencijos
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3    Literat ros, mokslo ir meno k riniai
1.4    Nebaigti projektai
1.5    Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas 5.953,20
2.1    Žem
2.2    Gyvenamieji pastatai
2.3    Kiti pastatai
2.4    Infrastrukt ros ir kiti statiniai
2.5    Nekilnojamosios kult ros vertyb s
2.6    Mašinos ir renginiai
2.7    Transporto priemon s
2.8    Kilnojamosios kult ros vertyb s
2.9    Baldai ir biuro ranga 5.953,20
2.10    Kitos vertyb s
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.12    Nebaigta statyba
3 Biologinis turtas
3.1    Gyv nai
3.2    Medynai
3.3    Park  ir skver  želdiniai
3.4    Daugiame iai sodiniai
3.5    Pas liai
3.6    Kitas biologinis turtas
4 Atsargos
4.1    Strategin s ir nelie iamosios atsargos
4.2    Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius
4.3    Nebaigta gaminti produkcija
4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
5 Iš viso 5.953,20

Finansin s b kl s ataskaitoje parodytos neapibr žt j  nuomos mokes i  sumos:

Eil.
Nr.

Nustatymo pagrindas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis 

1 2 3 4

Iš viso

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutin

ataskaitini  met
diena

Paskutin  pra jusi
ataskaitini  met

diena

1 2 3 4
1 Per vienerius metus
2 Nuo vieneri  iki penkeri  met
3 Po penkeri  met
4 Iš viso

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mok tinos pagrindin s nuomos mokos:

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutin

ataskaitini  met
diena

Paskutin  pra jusi
ataskaitini  met

diena

1 2 3 4
1 Per vienerius metus (suma)
2 Nuo vieneri  iki penkeri  met
3 Po penkeri  met
4 Iš viso

Balansin  vert

Ateityje mok tinos pagrindini  nuomos mok  sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutin  dien :
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Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutin

ataskaitini  met
diena

Paskutin  pra jusi
ataskaitini  met

diena

1 2 3 4
1 Pagrindin s nuomos mokos (s naudos)
2 Neapibr žtieji nuomos mokes iai (s naudos)
3 Gautos mokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Panauda

Eil.
Nr.

Turto grup s Ataskaitinis 
laikotarpis

Pra j s ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas
1.1    Programin ranga ir jos licencijos
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3    Literat ros, mokslo ir meno k riniai
1.4    Nebaigti projektai
1.5    Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas 410.832,10 398.599,00
2.1    Žem 398.599,00 398.599,00
2.2    Gyvenamieji pastatai
2.3    Kiti pastatai
2.4    Infrastrukt ros ir kiti statiniai
2.5    Nekilnojamosios kult ros vertyb s
2.6    Mašinos ir renginiai
2.7    Transporto priemon s
2.8    Kilnojamosios kult ros vertyb s
2.9    Baldai ir biuro ranga 12.233,10
2.10    Kitos vertyb s
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.12    Nebaigta statyba
3 Biologinis turtas
3.1    Gyv nai
3.1    Medynai
3.1    Park  ir skver  želdiniai
3.1    Daugiame iai sodiniai
3.1    Pas liai
3.1    Kitas biologinis turtas
4 Atsargos
4.1    Strategin s ir nelie iamosios atsargos
4.2    Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius
4.3    Nebaigta gaminti produkcija
4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
5 Iš viso 410.832,10 398.599,00

Nuomos mok  pripažint  laikotarpio s naudomis ir subnuomos mok  pripažint  laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vert , nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutin  ataskaitinio laikotarpio dien :
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P24 Finansin s rizikos valdymas

Eil.
Nr.

sipareigojim  dalis valiuta
Balansin  vert  ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansin  vert  ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 11.653,99 99.992,59
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 11.653,99 99.992,59

INFORMACIJA APIE SIPAREIGOJIM  DAL  ( SKAITANT FINANSIN S NUOMOS (LIZINGO) SIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS



KAUNO TADO IVANAUSKO PROGIMNAZIJA 
 

A I Š K I N A M A S I S    R A Š T A S 
 

Prie 2018 m. finansinių ataskaitų 
2019-03-12 

 
I. Bendroji dalis 

 
1. Kauno Tado Ivanausko progimnazija (toliau mokykla), yra viešasis juridinis asmuo, turintis 

sąskaitas banke ir antspaudą. Mokyklos adresas Vėtrungės g. 1, Kaunas, Lietuvos Respublika. 

Įstaigos kodas 190139278 

2. Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto. 

3. Mokyklos steigėjas yra Kauno miesto savivaldybė. Pagrindinė mokyklos paskirtis – ugdymas. 

4. Mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų. 

5. Mokykla neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių. 

6. 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius mokykloje buvo 109. 

7. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

8. Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus. 

9. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais 

- eurai (tikslumas – eurais, ct). 

 
II. Apskaitos politika 

 
10. Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

11. Mokyklos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino 

VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla vadovaujasi 

bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio 

pateikimas“. Keičiantis VSAFAS ir teisės aktams apskaitos politika bus keičiama kasmet. 

Minimalios apskaitos politikos nuostatos 
 

Nematerialus turtas 
 

12. Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

13. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. 

14. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 

sąskaitose. 

15. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose 

yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 



16. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

Ilgalaikis materialus turtas 
 

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

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 

kriterijus. 

18. Ilgalaikis materialus turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. 

19. Įsigytas ilgalaikis materialus turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto  vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio 

materialiojo turto mokyklos tvarkos apraše. 

20. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

21. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, 

finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir 

nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse 

ataskaitose rodomos tikrąja verte. 

22. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo 

tarnavimo laiką. 

23. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. 

24. Kai turtas nurašomas ar parduodamas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, 

nuvertėjimo sumos nurašomos. 

Atsargos 
 

25. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 

26. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas mokykla taiko konkrečių kainų būdą. 

27. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

28. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse 

sąskaitose. 

Gautinos sumos 
 

29. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

30. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo 

nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

Finansavimo sumos 
 



31. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. 

32. Finansavimo sumos – tai mokyklos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, kitų šaltinių, Europos 

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

įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijos atlikti. 

33. Finansavimo sumos skirstomos pagal paskirtį į: finansavimo sumas nepiniginiams turtui įsigyti 

ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

34. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį 

įsigytą nepiniginį turtą. 

35. Finansavimo sumos kitoms išlaidos dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra 

laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiams turtui įsigyti. 

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

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

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai 
 

37. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 

įsipareigojimui atsirasti ir mokykla prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu 

finansiniu turtu pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ąjį 

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui“ ir 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto 

perdavimo sutartys“ nuostatas. 

38. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai registruojami apskaitoje ūkinės operacijos ar ūkinio 

įvykio dieną pagal visus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos gautus dokumentus, o metų 

pabaigoje – ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 d. gautus dokumentus. 

39. Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų inventorizacija atliekama remiantis teisės aktais, 

nustatančiais inventorizacijos taisykles. 

 
Pajamų apskaita 

 
40. Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-ajame VSAFAS „Kitos 

pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei 

negalima patikimai įvertinti sąnaudų. 

41. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, 

turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį. 

42. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai. 

43. Uždirbtos turto naudojimo pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos. 

Pajamos registruojamos nepriklausomai nuo to, ar jau buvo sumokėta už turto naudojimą. 



44. Uždirbtos turto naudojimo pajamos registruojamos pagal sąskaitas faktūras, kai sąskaitos faktūros 

išrašomos už einamąjį mėnesį. 

45. Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas visos pajamų 

grupės sąskaitos turi būti uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos 

paskutinę ataskaitinių metų dieną turi būti perkeltos į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar 

deficitas“. 

Sąnaudų apskaita 
 

46. Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo 

patirtos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

47. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus, 

mokyklos išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją, įvairius kitus dokumentus. 

48. Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius visos 

sąnaudų grupės sąskaitos turi būti uždaromos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų 

sąskaitų likučiai pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę turi būti perkeliami į 31 sąskaitą 

„Sukauptas perviršis ar deficitas“. 

 
III. Pastabos 

 
Nematerialusis turtas 

 
49. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2018 

m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Mokykloje nematerialiojo turto apskaitoje turto 

nuvertėjimo nėra. Skaičiuojant amortizaciją vadovaujamasi 2009-06-10 LRV nutarimo Nr. 564 

(Žin., 2009, 72-2921, Žin., 2011, 54-2598) patvirtintais minimaliais turto amortizacijos 

normatyvais. 

50. Mokyklos programinės įranga yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos 

įsigijimo savikaina 3457,96 Eur.  

51. Naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto mokykloje 

nėra.  

Ilgalaikis materialusis turtas 
 

52. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos 

dalyje, buvo patvirtinta 2010.11.10 direktoriaus įsakymu Nr. V-72.  

53. Skaičiuojant nusidėvėjimą vadovaujamasi 2009-06-10 LRV nutarimo Nr. 564 (Žin., 2009, 72-

2921, Žin., 2011, 54-2598) patvirtintais minimaliais turto nusidėvėjimo normatyvais. Mokykloje 

yra šios ilgalaikio materialaus turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas: 

Eil. Nr. IMT grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas metais 
1.  Negyvenamieji pastatai 50 
2. Kiti statiniai 5 



3. Kitos mašinos ir įrengimai 3 
4. Kompiuterinė įranga 3 
5. Kita biuro įranga 3 
6. Kitas ilgalaikis materialus turtas 2 

 
54. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per 

2018 m. pateikta pagal 12-to standarto 1 priede nustatytą formą. Mokykloje materialiojo turto 

apskaitoje turto nuvertėjimo nėra. 

55. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas mokyklos veikloje 

nėra. 

56. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms ir nuomai 

taip pat nėra. 

57. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną nėra. 

58. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. 

59. Turto perduoto Turto bankui nėra. 

Atsargos 
 

60. Atsargų apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, buvo patvirtinta 

2010.11.10 direktoriaus įsakymu Nr. V-72.  

61. Informacija apie atsargų likučių pasikeitimus  per 2018 m. pateikta pagal 8-to standarto 1 priede 

nustatytą formą.  

62. Mokykloje atsargų nuvertėjimo nėra. 

63. Mokykla neturi ilgalaikio materialiojo, biologinio turto skirto perparduoti. 

Finansavimo sumos 
 

64.  Finansavimo sumų apskaitos politika, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje, buvo 

patvirtinta 2010.11.10 direktoriaus įsakymu Nr. V-72.  

65. Informacija apie finansavimo sumas per 2014m. pateikta pagal 20-to standarto 4-5 priede nustatytas 

formas. 

Kitos pajamos 
 
66. Mokykla gauna pajamas iš turto nuomos. 

67. Informacija apie gautas pajamas  pateikta pagal 10-to standarto 2 priedo nustatytą formą. 

68. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas pateikta pagal 6-to standarto 4 priedo 

nustatytą formą. 

Išankstiniai apmokėjimai 
 

69. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-to standarto 6 priedo nustatytą formą. 

70. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta pagal 17-to standarto 7 priedo 

nustatytą formą. 



Kita 
 

71. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta pagal 17-to standarto 8 priedo nustatytą 

formą. 

72. Informacija apie kažkurias mokėtinas sumas pateikta pagal 17-to standarto 12 priedo nustatytą 

formą. 

73. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta pagal 17-to 

standarto 13 priedo nustatytą formą. 

74. Informacija apie būsimosios nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos 

sutartis pagal laikotarpius pateikta pagal 19-to standarto 8 priedo nustatytą formą. 

75. 2018 m. informacija pagal veiklos segmentus pateikta pagal 25-to standarto priedo nustatytą 

formą. 
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