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I.BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie 5i finansinig ataskaitq rinkini parengus!vie5ojo sektoriaus subjektq.

Kauno Milikoniq progimnazija ( toliau- fstaiga ) buvo iregistruota 1995 m. balandLio 3 d. Rejestro Nn024672,

istaigos kodas 1 901 3 9997 ; steigqas Kauno miesto savivaldybes taryba.

Adresas: Baltijos g. 30, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Pagrindine veikla - pagrindinis ugdymas. Kita veikla- mokyklos patalpq nuoma.

|staiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaudg bei atsiskaitom4j? sqskaitq

AB Luminor banke. Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto

vykdymo ataskaitq rinkinius.

Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal2017 metq IV -ojo ketvirdio paskutines dienos

duomenis.

Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei fllialq ar kitq strukturiniq padaliniq |staiga

neturi.

|staigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius - 91. fstaigos ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 72,5 etatt4, apmokamq i5 mokinio krep5elio lesq ir 18,5 etatai- i5

savivaldybes biudZeto le5q.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2017 m. liepos 1 d. progimnazijos buhaltering apskait4 tvarko, sudaro metini ataskaitq

rinkini ir kitas ataskaitas Bf ,,Kauno biudZetiniq lstaigq buhalterine apskaita".

|staigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS. fstaigos apskaitos

politika buvo patvirtinta2010 m. geguZes 6 d. direktoriaus isakymu Nr. V-151. Keidiantis VSAFAS

ar kitiems teises aktams, apskaitos politika gali biiti keidiama.

Apskaitos politika apima [kiniq operacijq ir ivykitl pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos principus,

metodus ir taisykles.

[staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpiniai ataskaitiniai

laikotarpiai sutampa su kalendoriniais ketvirdiais.

Apskaitos duomenys detalizuoj am i p agal Siuos poZymius :

1) valstybes funkcijE;

2) program1;



3) le5q Saltini;

4) valstybes biudZeto iSlaidrl ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsn!;

Visos operacijos ir [kiniai 'ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu lra5u didZiojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato,

palyginimo, turinio vir5enybes pries form4 principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,

ne5aliSka, visais reikSmingais atvejais i5sami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripaZistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerial i aj am turtui nustaty,tus kriterij us.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo
savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,

finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacijq ir
nuvertejim4, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatSrt4

turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas jo
tikr4ja verte pagal isigijimo dienos buklg, jei tikrq,a vertg imanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios

vertes patikimai nustaty'ti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito

verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis tuftas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas

isigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertejimas fieijis yra).

[sigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikrqja verte, jei tikrq4
vertg galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustagzti, nematerialusis tuftas

registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amofiizacijos laikas:

Eil.
Nr.

Turto grupes Tufto amortizacijos
normatwas (metai)

1 Programine iranga I
2. Kitas nematerialus turtas 2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita istaigoje vykdoma pagal 72-ojo VSAFAS ,, Ilgalaikis

materialusis turtas " , o ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimas skaidiuojamas ir registruojamas

apskaitoje pagal22-ojo VSAFAS ,, Turto nuvertejimas', nuostatas.



Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto s4vokq fu l2-ame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripaZinimo kriterijus.

{sigltas ilgalaikis materialusis turtas pirminio

registruojamas isigijimo savikaina. po pirminio pripazinimo

kultiiros ir kitas veftybes, finansinese ataskaitose rodomas

nusidevejim4 ir nuvertejim4, jei jis yra. Likvidacine verte _ 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis tuftas ne iS viesojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikr4ia verte pagal isigijimo dienos buklg. Jei tikrosios vertes patikimai nustafi4i
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iS kito viesojo sektoriaus subjekto
registruojamas isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas (ei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos bDklg.

|sigy'tas ilgalaikis materialusis turtas uL simbolini mokest! registruojamas ilgalaikio
materialiojo turto tikrQja verte, jei tikr4ja vertg galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto
perdavimo taike tikrosios vertes metod4. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis
materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turlo nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4
(tiesini) metod4 pagal ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvus patvirtintus
direktoriaus 2014 m. sausio 7 d. isakymu Nr. V-6:

Atsargos

Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustaty,ti 8-ajame VSAFAS ,, Atsargos ,,.

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynqla realizavimo verte,

atsiZvelgiant i tai, kuri iS jq maZesne.

pripaZinimo momentu apskaitoje

ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus

isigijimo savikaina, atemus sukaupt4

EiI
Nr.

Turto grupes Turto nusidevejimo
normatyvas (metai)

I Kapitaliniai muriniai pastatai 90
2. Kiti statiniai 5
3. Kitos ma5inos ir irenginiai 2
4. Baldai J
5. Kompiuteriai ir

jq iranga
3

6. Kita biuro iranga J
7. Kitas ilgalaikis materialus turtas 1



Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4ja realizavimo verte.

|sigytos atsargos kiekvieno ketvirdio pabaigoje-itraukiamos i s4naudas.

Atsargq sunaudojimas arba pirdavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq

atsargq btidq, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba

pardavimu susij usi operacij a.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atsargos, sunaudotos

veikloje, turi buti nura5ltos. Atiduoto naudoti iikinio inventoriaus verte i5 karto itraukiama i

s4naudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose kiekine ir vertine

i5rai5ka.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripaZlstamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos,

nustatytos l7-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Pirm4 kart1

pripaZindama finansini turt4, [staiga ivertina j i isigij imo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai |staiga igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini

tnrt4pagal lT-Aii VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos sumos pirminio

pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.

Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atemus

nuvertejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikaina,

atemus nuvertej imo nuostolius.

Pinigai

Pinigus sudaro pinigai banko sqskaitose.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZlstamos, kai atitinka 20-ojoVSAFAS nustatfus kriter[jus.

Finansavimo sumos- vieSojo sektoriaus subjekto i5 valstybes ir savivaldybes, kitq i5tekliq

fondq, Europos SEjungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq gauti arba gautini pinigai arba kitas

turtas, skirtas vie5ojo sektoriaus subjekto istatuose nustatl4iems tikslams ir programoms lgyvendinti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.



Pasibaigus ataskaitiniams metams, fstaigos nepanaudotos finansavimo sumos, kurios teises aktq

nustatyta tvarka turi bUti grqZinamos, perkeliamos i gr4Zintinas finansavimo sumas.

Finansiniai isipareigoj imai

Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatl.ti l7-ajame

VSAFAS ,, Finansinis turtas ir finansiniai lsipareigojimai ".

|staigoje visi isipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikiams finansiniams isipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai,

ilgalaikiai atidejiniai ir kiti ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai. Trumpalaikiams finansiniams

isipareigojimams priskiriama: ilgalikiq isipareigojimq einamqjq metq dalis, trumpalaikes finansines

skolos, moketinos sumos i biudZetus ir fondus, tiekejams moketinos sumos, su darbo santykiais susijg

isipareigojimai, sukauptos moketinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai.

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina. Veliau

Sie isipareigoj imai ivertinami:

a. ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai - amortizuota savikaina;

b. trumpalaikiai finansiniai lsipareigojimai - isigijimo savikaina.

Atiddjiniai

Atidejinys yra isipareigojimas, kuriq galutines padengimo sumos ar ivykdymo laiko

negalima tiksliai apibreLti, tadiau galima patikimai ivertinti ir kuris kyla del praeities fikinio ivykio.

Tuojis skiriasi nuo sukauptq s4naudq, kadangi sukauptos s4naudosjau biina patirlos, tiesiog nera dar

gautas j as pagrindLiantis dokum entas.

Atidejiniai pripaZistami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS ,, Atidejiniai,

neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis tuftas ir poataskaitiniai ivykiai " i5vardintus pripaZinimo

kriterijus.

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del ivykio praeityje

fstaiga turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiamqi!pasiZadejim4, ir tiketina, kad jam lvykdyti bus

reikalingi i5tekliai, o isipareigojimo suma gali buti patikimai lvertinta. Jei patenkinamos ne visos Sios

s4lygos, atidej iniai nera pripalistami.

ISankstiniai apmok6j imai

Apskaitoje registruojama i5ankstiniq apmokejimq suma, nurbdyta banko iSraSe.

Ateinandiq laikotarpiq s4naudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo s4skait4 faktiir4 ar

kit4 dokument4, pagal kuri s4naudos bus patiriamos ateinandiais laikotarpiais. S4naudos

pripaZistamos proporcingomis dalimis per tiek menesiq, kiek jos faktiSkai bus patirtos.



Pajamos

Pajamq apskaitos principai, 
"metodai 

ir taisykles nustatl.ti i0-ajame VSAFAS ,, Kitos

pajamos " ir 2}-ajame VSAIAS ,, Finansavimo sumos ".

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo

padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.

Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, jog [staiga gaus su

sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima

patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose tq ataskaitini

laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t.y. kur! suteikiamos vie5osios paslaugos, atliekami darbai ar

parduodamos prekes ar kt., nepriklausomai nuo pinigrl gavimo momento.

S4naudos

S4naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 11-ajame VSAFAS ,, S4naudos ".

S4naudos apskaitoje pripaZlstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq

i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarp! padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai

susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios iSlaidos pripaZistamos sqnaudomis t4 patilaikotarpi, kada buvo patirtos.

Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams moketi uZ kasmetines atostogas sumos kaupiamos

ir pripaZistamos sQnaudomis kiekvieno laikotarpio ( mettl ) paskuting dien4. Nuo apskaidiuotos

moketi uZ kasmetines atostogas sumos skaidiuojama kauptina Valstybinio socialinio draudimo suma.

UZ kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripaZistamos 54naudomis.

Turto nuvertOjimas

Turto nuvertejimo apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAFAS ,,

Atsargos ", 17-qarne,, Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" ir 22-ajante VSAFAS ,, Turto

nuveftejimas ".

Nuostoliai del turlo nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma, ar yra turto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra vidiniq

ar i5oriniq nuvertejimo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji vefte, kuri palyginama su turto

balansine verte.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,

perskaidiuojamos b[simiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo

(amofiizacljos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji)'verte po nuvertejimo bUtq tolygiai



paskirstlta per visq likusi jo naudingo tarnavimo laik4, t.y. nuvertejimo suma nudevima per likusi
naudingo tarnavimo laikq, maZinant nusidevej im o s4naudas.

|vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie

fstaigos finansing padetipaskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys lvykiai), atsiZvelgiant

i jq itakos reik5mg parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines blkles, veiklos
rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
apra5omi ai5kinamajame ra5te, kai jie yra reik5mingi.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkin!, turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos n6ra

uZskaitomos tarpusavyje, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja biitent tokios uzskaitos
(pvz' del draudiminio ivykio patirtos s4naudos yra uZskaitomos su gauta draudimo ismoka).
Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius rezultatus.

Apskaitos principq bei apskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansiniq
ataskaitq rinkini, pateikiami aiSkinamajame ra5te.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti l-ijame VSAFAS ,, Apskaitos politikos,

iverdiq keitimas ir klaidq taisymas ,..

|staiga pasirinktq apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilgq laikq tam, kad butq galima
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia {staigos
finansines blkles, veiklos rezultai4, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms nustatyti.
Ukiniq operacijq bei Dkinirl ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,

isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas

taikant retrospektyvini bDd4, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada butrl buvusi
naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma [kinems operacijoms ir iikiniams

ivykiams nuo jt1 atsiradimo

Apskaitiniq iveriig keitimas

Apskaitiniq iverdiq keitimo principai ir taisykles nusratS4i 7-ajameVSAFAS ,, Apskaitos
politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas,,.



Apskaitiniai iverdiai yra perLiirirni tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo
remtasi atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq [staigos
apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultafas itraukiamas i tq veiklos rezultai4ataskaitos eilutg, kurioje
buvo parodl'tas pirminis lvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik finansines
b[kles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu, pateikiama
ai5kinamajame ra5te.

Apskaitos klaidq taisymas

Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatl4os 7-ajame VSAFAS ,, Apskaitos politikos,
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas ,,.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali bDti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq
ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine
israiska individualiai arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5rai5komis yra
didesne nei 0,5 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes arba 0,25
procento turto vertes.

III. PASTABOS

Pastaba. Nematerialus turtas ( 13_ojo VSAFAS 1 priedas ).
Per ataskaitini laikotarpi f staiga nef sigij o nematerialio.io turto.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas ( 12-ojo VSAFAS I priedas )-2.525.150,1g
Eur.

Per ataskaitin! laikotarpi |staiga 2017 m. isigijo ilgalaikio materialiojo turto:

l. i5 spec. lesq programos nesiojamqiq kompiuteriq ( 4 vnt. )- 2.g56,- Eur.

2' iS 2% GPM paramos le5q spausdintuvq uL 1.742.40 Eur ir programuojam4 skambuti uZ

1.996,50 Eur,

3. i5 valstybes lesq interaktyviElq lent4 uZ, I 900,-Eur.

Nebaigtos statybos 2017 m. (sporto aikstyno renovacija ) -uL 432.029,06 Eur.

|staiga ilgalaikio materialiojo firto 2017 m. nura3e uL 27.716,61 Eur. Tai visiskai
nuddvetas, sugedgs ilgalaikis materialusis turtas: kopiuteriai, baldai, biuro technika.

Pastaba P8. Atsargos.

Informacija apie atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarp i pagal atsargq grupes

pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

Pastaba Nr. P09. I5ankstiniai apmokejimai * 6,65 E.ur (UAB ,,Energijos skirstymo
operatorius") ( 6-ojo VSAFAS 6 priedas )



Pastaba Nr. P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas - 59.658179 Eur ( 17-

ojo VSAFAS 7 priedas)

Gautinos sumos uZ turto naudojim4, paslaugas- 3228,27 Eur , tai istaigos nuomininkq

skolos-2016 ,32 Eur uL patalptl nuom4 bei l2l l,95 Eur uZ komunalines paslaugas ( UAB ,,Reginalda",

BUAB,,Vijora").

Kitos gautinos sumos- 29,94 Eur permoka VMI ir 2,86 Eur permoka VSD (po

suderinimo VSAKIS sistemoje ).

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigq ekvivalentai - 14.452,63 Eur ( 17-ojo VSAFAS 8

priedas).

2017 m. gruodZio 31 d. fstaigos pinigq tikutis AB Luminor banke pavedimq s4skaitoje (

LT954010042500040491) -12.632,13 Eur (2% GP}r4 paramos 1e5os) ir kitoje pavedimq s4skaitoje (

LT 7 440 I 005 1 003 8 03 8 8 9)- i . 82 0, 5 0 Eur (proj ekto Erasmus*le5os).

Pastaba Nr. Pl2. Finansavimo sumos - 2.535.525,92Btr.

Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirt! ir jq pokydiai per

ataskaitini laikotarpipateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Finansavimo sumq likudiai pateikti 20-ojo VSAFAS 5 priede.

Pastaba. Trumpalaikiai isipareigojimai - 56.397,72 Eur ( 17 VSAFAS 12 priedas ):

Pastaba Nr. P17.

Tiekejams moketinos sumos- 4575,72 Eur (UAB ,Dezinfa", AB ,,Kauno energija", UAB

,,Lindstrom", UAB ,,Tsle2", AB ,,Telia Lietuva", UAB ,,Imlitex", UAB ,,ALG knygynai" ir kt.).

Sukauptas atostogq rezervas ir soc. draudimo imokq rezervas -51822,- Eur .

Pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pagrindines veiklos s4naudos pateiktos 25-ojo VSAFAS ,,

Segmentai " priede.

Pastaba P21. Kitos veiklos pajamos -25.252,57 Eur yra pajamos uZ mokyklos patalpq

nuomQ ( 10-ojo VSAFAS ,, Kitos pajamos" 2 priedas ).

PRIDEDAMA.

1. 2-ojo VSAFAS ,, Finansines bukles ataskaita" 2 priedas, 2 lapai;

2. 3-iojo VSAFAS ,, Veiklos rezultatq ataskaita " 2 priedas, 1 lapas;

3. 4-ojo VSAFAS ,, Grynojo turto pokydiq ataskaita " I priedas, 1 lapas;

4. 5-ojo VSAFAS ,, Pinigq srautq ataskaita " 2 priedas, 2lapai;

5. 8-ojo VSAFAS ,, Atsargos " 1 priedas, 4lapai;
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6. 10-ojo VSAFAS ,, Kitos pajamos " 2 priedas, 1 lapas;

7. 12-ojo VSAFAS ,, Ilgalaikis materialusis turtas o' I priedas, 3 lapai;

8. l3-ojo VSAFAS ,, Nemat6rialusis turtas " 1 priedas, 2lapai;

9. 17-ojo VSAFAS ,, Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 7 priedas, I lapas;

10. 17-ojo VSAFAS ,, Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 8 priedas, 1 lapas;

I 1 . 17-ojo VSAFAS ,, Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojim ai" 12 priedas, 1 lapas;

12.17-ojo VSAFAS ,, Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 13 priedas, I lapas;

14.20-ojo VSAFAS,, Finansavimo sumos " 4 priedas, 2lapai;

15. 20-ojo VSAFAS ,, Finansavimo sumos " 5 priedas, 1 lapas;

16.25-ojo VSAFAS,, Segmentai " I priedas,2lapai.

Janas Ryzgelis

halterine apskaita"
Irena ZiLlrte
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