
VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO TVIRTOVĖS PARKAS
2021 M. FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas (toliau — Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Įstaiga
2010 m. gruodžio 9 d. įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 302573681, bu-
veinės adresas — M. Daukšos g. 34, Kaunas.

Įstaigos teisinė forma — viešoji įstaiga.

Įstaigos veiklos laikotarpis — neribotas.

Įstaigos finansiniai metai — kalendoriniai metai (sausio 1 d. — gruodžio 31 d.).
Vadovaujantis Įstaigos įstatais, pagrindiniais Įstaigos veiklos tikslais ir toliau išlieka — organizuoti

ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldo pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, išnaudojant
karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą, populiarinti Kauno tvirtovės paveldą Lietu-
vos ir Europos visuomenėje, organizuoti ir teikti viešąsias paslaugas, susijusias su Kauno tvirtovės

paveldo objektų pritaikymų visuomenės poreikiams, sukurti Kauno tvirtovės kultūros paveldo objek-

tams naujas visuomenei svarbias funkcijas, siekiant, kad kuo daugiau kultūros paveldo objektų būtų

prieinami visuomenei, skatinti turizmo veiklą, tenkinti viešuosius interesus taikant karinio paveldo švie-

timą, mokymą. Taip pat mokslinį, kultūrinį, turistinį potencialą, taip pat kitokią visuomenei naudingą

veiklą. Įstaiga turi teisę verstis ir kita įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsie-

jamai susijusi su jos veiklos tikslais.

Įstaiga, įgyvendindama savo tikslus, gauna ir teikia paramą, rūpinasi finansavimo šaltiniais.

Metinės finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2021 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų Įstaiga neturi.

Įstaigojc ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 20. Ataskaitinio laikotarpio pabai-

goje patvirtinti 18 etatų.

Nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos jokių
neapibrėžtųįų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto Įstaigojc nėra.

Sprendimų dėl teisinių ginčų Įstaiga neturi.

Po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių neįvyko. Svarbių sąlygų, kurios

gali paveikti tolesnę Įstaigos veiklą nėra.

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskai—

tomybės standartus ( toliau-VSAFAS).



Pateikiamas žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys.
Finansinių ataskaitų valiuta ir tikslumas: eurais ir centais.
Nuo 2021 metų balandžio mėn. Ol d. Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko BĮ „Kauno biudžetinių

įstaigų buhalterinė apskaita“ specialistai finansinės apskaitos sistema „Biudžetas VS“.

2. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įstaigos metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartais (toliau — VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais
viešojo sektoriaus subjektu finansinių ataskaitų parengimą. Apskaitos politika suvienodinta visoms
įstaigoms, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė
apskaita“ ir patvirtinta 2018 m. lapkričio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-52. Apskaitos politika,
ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama

infomacija yra:

svarbi vartotojų sprendimams priimti;

patikima, nes: teisingai parodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;

parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;

nešališka, netendencinga;

apdairiai pateikta (atsargumo principas);

visais reikšmingais atžvilgiais išsami.

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.

Apskaitos politika pakeista vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams,

kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politikos pakeitimas įstaigos ankstesniems

rezultatams įtakos neturėjo.

Įstaigos apskaitoje taikomi visų VSAFAS reikalavimai, išskyrus:

9-ojo VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“;

26-ojo VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“.

Apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas

taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

kaupimo;

subjekto;



veiklos tęstinumo;

periodiškumo;

pastovumo;

piniginio mato;

palyginimo;

atsargumo;

neutralumo;

turinio viršenybės prieš formą.

Pagal subjekto principą Įstaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu, kuris atskirai tvarko apskaita
sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

,

Pagal turinio viršenybės prieš formą principą, Įstaigoje apskaitos politikoje ūk' ' ' '

ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo
to, ar tokia ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti Įstaigai leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės
aktai.

Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki

šimtųjų eurų dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal Įstaigos sąskaitų plana. Atsižvelgth
į ūkinių operacijų esmę apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami nurodant šiuos

detalizuojančius požymius:

- lėšų šaltinį;

- programą ir priemonę;

- valstybės funkciją;

- ekonominės klasifikacijos straipsnį (biudžeto lėšoms);

- buhalterinę sąskaitą;

Reikšminga informacija yra tokia, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti

metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir paveikti informacijos vartotojų priimamus

sprendimus.

Nematerialusis turtas

1. Nematerialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti l3-ajame VSAFAS „Nematerialusis

turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės — 22-ajame

VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

2. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka l3-ajame VSAFAS

pateiktą sąvoka ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.



3. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
Išlaidos, padarytos po pirkto arba susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nemate-
rialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas ne—

materialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto page-
rinimas. Jei po atliktų darbų nematerialusis turtas neteiks didesnės ekonominės naudos, atlikti darbai
nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė registruojama kaip ataskaitinio laikotarpio sąnau-
dos.

4. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose nematerialiojo
turto sąskaitose.

5. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finan-
sinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis
yra, suma.

6. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto nau-

dingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija prade-

dama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama

nuo kito mėnesio, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to

turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

7. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas juridinės

teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam turtui BĮ taiko

nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, nustatytus teisės aktu ir patvirtintus Apskaitos tvarky-

tojo (toliau AT) vadovo įsakymu.

Eil. Turto

Nr. . . . . “ nusidėvėjimo
Ilgalaikio turto grupes “ rusys

normatyvai

(metais)



NEMATERIALUSIS TURTAS

]. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* 2

2. Prestižas 5

3. Programinė įranga, jos, licencijos ir techninė dokumentacija ]

4. Kitas nematerialusis turtas 2

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, _]0 ĮSlgljlmO savrkaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėji-
as, jei jis yra, nurasomi. Pardavxmo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų

ataskaitos straipsnyje.

9. Išsamiau VŠĮ nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos atitinkamuose AT va-
dovo įsakymais patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.

Ilgalaikis materialusis turtas

10. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti lZ-ajame VSAFAS „Ilgalaikis

materialusis turtas“, 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ ir 27-ajame VSAFAS „Koncesijos ir

valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“.

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

materialiojo turto sąvoka ir lZ-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo

kriterijus.

12. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas į-

sigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

l3. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilga-

laikio materialiojo turto sąskaitose.

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

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

tėjimą, jei jis yra, suma. Žemė, kultūros vertybės ir kitos vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse

ataskaitose rodomos tikrąja verte.

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

tarnavimo laiką

l6. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)

metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, nustatytus teisės aktu ir patvir-

tintus vadovo įsakymu.



Eil.
Turto

Nr.
- - . . __ nusidėvėjimoIlgalaikio turto grupes ir rusys

normatyvai

(metais)

]. Pastatai

l.l. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 90
gelžbetonio; perdengimai ir denginiai —— gelžbetoniniai ir betoniniai),
monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai
— gelžbetoniniai) pastatai

1.2. Pastatai (sienos — iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio gelžbetonio 50
pastatai, stambių blokų, perdengimai ir denginiai — gelžbetoniniai,
betoniniai arba mediniai)

l.3. Tašytų rąstų pastatai 35

1.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 4

2. Infrastruktūros ir kiti statiniai

2.1. Infrastruktūros statiniai

. . . . . . . 202.1 .l . Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens

. . . 152.1.2. Metaliniai

. . . 72.1 .3. Mediniai

. . . . 52.2. Kiti statiniai

3. Nekilnojamojo paveldo objektai

3.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 7

Mašinos ir įrenginiai
. . . . . 54.1. Gamybos mašinos ir irenginiai

. . . . . 124.2. Ginkluotė, ginklai ir karine technika



4.3. Medicinos įranga

4.4. Apsaugos įranga

4.5. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai

4.6. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo
įrenginiai ir įranga

4.7. Kitos mašinos ir įrenginiai

5. Transporto priemonės

5.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos

5.2. Specialūs automobiliai

5.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės

5.4. Kitos transporto priemonės

6. Baldai ir biuro įranga

6.1. Baldai

6.2. Kompiuteriai ir jų įranga

6.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės

6.4. Kita biuro įranga

5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

5.1. Scenos meno priemonės

5.2. Muzikos instrumentai

5.3. ūkinis inventorius ir kiti reikmenys

5.4. Specialieji drabužiai ir avalynė

5.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas



17. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas
juridinės teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį.

18. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra,
nuvertėjimo sumos nurašomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos
rezultatų ataskaitos straipsnyje.

19. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pa-
gerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš
esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsi-
gijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai
nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties,
arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų
vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

20. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos atitinkamuose AT vadovo
įsakymais patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.

Biologinis turtas

21. Biologinio turto ir mineralinių išteklių apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti l6-ajame VSAFAS

„Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“.

22. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, jeigu atitinka l6-

ajame VSAFAS nurodytus turto pripažinimo kriterijus.

23. Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu biologinio turto vienetas apskaitoje regist-

ruojamas tikrąja verte. Kai tikroji vertė negali būti patikimai įvertinta, turtas apskaitoje registruojamas

ir finansinėse ataskaitose parodomas taip:

23.l. verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančios BĮ nustatytomis taisyklėmis (meto-

dika);

23.2. įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei ji gali būti patikimai nustatyta (paskesnio verti-

nimo metu apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atė-

mus nuvertėjimo nuostolius);

23.3. simboline vieno euro verte, jei BĮ neturi nustatytų taisyklių (metodikos) ir įsigijimo savi-

kaina yra lygi nuliui arba negali būti patikimai nustatyta.

24. išankstiniai sumokėjimai už biologinį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose biologinio turto

sąskaitose.

25. Kai turtas parduodamas ar nurašomas, jo įsigijimo savikaina ir vertės pasikeitimas, jei jis yra, nu-

rašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.



26. VŠĮ biologinio turto neturi, bet jei atsirastų jis bus tvarkomas kaip nustatyta l6-ąįame standarte.

Atsargos

27. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
28. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant
finansines ataskaitas — įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsiž-
velgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

29. Strateginės ir neliečiamos atsargos vertinamos įsigijimo savikaina, išskyrus 8-ajame VSAFAS
nustatytus atvejus.
30. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, VŠĮ taiko
FIFO („pirmas į — pirmas iš“) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą.
31. Atsargos gali būti nuvertinamos (nukainojamos) iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad
jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias

atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar sunaudojus.
32. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, sunaudojamos, nurašomos ar

perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitin-

kamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskai-

toje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje regist-

ruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

33. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus

vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvar-

koma nebalansinėsc sąskaitose.

34. Išsamiau atsargų apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais patvirtintuose

apskaitos tvarkų aprašuose.

Finansinis turtas

35. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti l4-ajame VSAFAS „Jungimai ir investi-

cijos į asocijuotuosius subjektus“, 15-ajamc VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir

investicijos į kontroliuojamus subjektus“ ir l7-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipa-

reigojimai“.

36. VŠĮ finansinio turto neturi, bet jei atsirastų jis bus tvarkomas kaip nustatyta l7-ąj ame standarte.

Gautinos sumos

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



38. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo
nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos — įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

39. Išsamiau gautinų sumų apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais
patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
40. Pinigus sudaro pinigai kasoje, bankų sąskaitose ir pinigai kelyje.

Išankstiniai apmokėjimai
4l. Išankstiniai apmokėjimai pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojami įsigijimo
savikaina, o kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarant finansines ataskaitas, parodomi
įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, jei jie yra.
42. Išsamiau išankstinių apmokėjimų apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais
patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.

Finansavimo sumos

43. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo
sumos“.

44. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus.
45. Finansavimo sumos VŠĮ apima finansavimo sumas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, iš

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, iš kitų šaltinių, Lietuvos ir užsienio
paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas VŠĮ nuostatuose nustatytiems
tikslams pasiekti, funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos taip
pat apima VŠĮ gautus arba gautinus pinigus ir kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
46. Lėšos, kurias BĮ uždirbo bei pervedė į Savivaldybės iždą ir gavo (ar turi teisę atgauti) atgal, nėra

laikomos finansavimo sumomis.

47. VŠĮ apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirminį finansavimo
šaltinį.

48. VŠĮ užregistruotos gautinos, gautos, panaudotos, perduotos, grąžintos finansavimo sumos ir
finansavimo pajamos pagal paskirtį skirstomos į:

48. l. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

482. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
49. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti yra gaunamos kaip neatlygintinai gautas ilgalaikis

turtas ar atsargos, arba kaip gaunami pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį turtą ar atsargas.
50. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms



pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms, yra laikomos
visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
51. Finansavimo pajamos pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, dengiamos iš
finansavimo sumų. Panaudotos finansavimo sumos registruojamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį
patiriamos sąnaudos, dengiamos iš finansavimo sumų, jeigu finansavimo sumos gautos arba mokėjimo
paraiška pateikta. Jei finansavimo sumos nebuvo gautos arba mokėjimo paraiška nebuvo pateikta,
registruojamos sukauptos finansavimo pajamos, o panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos tik tą
ataskaitinį laikotarpį, kurį pateikiama mokėjimo paraiška arba gaunamos finansavimo sumos.
52. Gautos ir perduotos kitiems VSS finansavimo sumos BĮ finansavimo sąnaudomis nepripažįstamos.
Perdavus finansavimo sumas kitiems VSS, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos
finansavimo sumos (perduotos).

53. Gautos ir perduotos ne VSS finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip
VšĮ finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.
54. Finansavimo sumų 4 klasės sąskaitos uždaromos ataskaitinių metų paskutinės dienos data.

55. Išsamiau finansavimo sumų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais

patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.

Finansiniai įsipareigojimai

56. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti l7-ajame VSAFAS

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, lS-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji

įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ ir 19-ajame VSAFAS „Nuoma,

finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“, 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais

susijusios išmokos“ ir 27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės

sutartys“.

57. Visi BĮ įsipareigojimai laikomi finansiniai įsipareigojimais. Pagal trukmę įsipareigojimai yra

skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

58. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

58.]. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai;

582. ilgalaikiai atidėjiniai;

583. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

59. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

59.1. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;

59.2. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;

593. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;



59.4. mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus;
59.5. mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;
59,6. socialinės išmokos;

59.7. grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos;
59,8. tiekėjams mokėtinos sumos;
599. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
59.10. sukauptos mokėtinos sumos;
59.11. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

60. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
61. Paskesnio vertinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami:

61 .]. susiję su rinkos kainomis — tikrąja verte;
61 .2. iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai — tikrąją verte;
6l.3. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai — amortizuota savikaina;
6l.4. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai — įsigijimo savikaina.

62. Išsamiau VŠĮ ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos
AT vadovo įsakymais patvirtintuose apskaitos tvarkų aprašuose.

Atidėjiniai

63. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje VŠĮ turi dabartinę
teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikimybė (didesnė negu 50 proc.), kad įsipareigojimą

reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai

įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie

susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąįį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų

aiškinamajame rašte.

64. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami,

atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, turinčias įtakos dabartiniam įvertinimui.

Finansinė nuoma (lizingas)

65. Finansinės nuomos (lizingo) VŠĮ taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma
laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir

ekonominės prasmės.

Grynasis turtas
66. Kiekvienų ataskaitinių metų paskutinės dienos data pajamų ir sąnaudų sąskaitos uždaromos į

einamųjų metų perviršio arba deficito sąskaitą.



67. Kiekvienų ataskaitinių metų pirmos dienos data praėjusių metų perviršis arba deficitas
pripažįstamas sukauptu ankstesnių metų perviršiu arba deficitu.

Pajamos
68. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti lO-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir
20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
69. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu
laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su
finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokiai valstybės funkcijai ir
kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos.
70. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad VŠĮ gaus su sandoriu
susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai VŠĮ gali patikimai
įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

71. Pajamomis laikoma tik pačios BĮ gaunama ekonominė nauda. BĮ pajamomis nepripažįstamos

trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra BĮ gaunama ekonominė nauda. Jei BĮ yra

atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo

pervesti surinktas sumas į atitinkamą biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar

vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra VŠĮ pajamos ir apskaitoje

registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

72. Finansavimo pajamos pripažįstamos “10 pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos sąnaudos, kurios

bus padengtos iš finansavimo sumų, arba kai perleidžiamas turtas, kuris buvo įsigytas iš finansavimo

sumų.

73 VŠĮ apskaitoje pripažįstamos pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės ir investicinės veiklos

pajamos.

74. Išsamiau pajamų apskaitos tvarkos ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais patVirtintuose

apskaitos tvarkų aprašuose.

Sąnaudos

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

Sąnaudų, susijusių su finansiniu turtu, finansavimo sumomis ir finansiniais įsipareigojimais, apskaitos

principai nustatyti l7-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ ir

ZO-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

76. Apskaitoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitinių laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo



laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam
tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios
išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos.
77. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.
78. VŠĮ apskaitoje pripažįstamos pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos
sąnaudos.

79. Išsamiau sąnaudų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos AT vadovo įsakymais patvirtintuose
apskaitos tvarkų aprašuose.

Sandoriai užsienio valiuta
80. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio
valiuta“.

81. Sandoriai užsienio valiuta pimu'nio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio
dieną galiojantį euro ir užsienio valiutos santykį nustatytą vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos
įstatymu.

82. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta ir iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų
likučių perkainojimo diena yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų

sąskaitose

83. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos euro ir užsienio

valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu.

Turto nuvertėjimas

84. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“,

22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Šiuose VSAFAS nurodyti ir turto nuvertėjimo požymiai, ir

požymiai, pagal kuriuos vertinama, ar nuvertėjimas išnyko arba sumažėjo.

85. Turtas yra nuvertėjęs, kai turto vertė yra sumažėjusi, t. y. jo balansinė vertė yra didesnė už tikėtiną

atgauti sumą už tą turtą.

86. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant

turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos

veiklos sąnaudas.

87. Turto nuvertėjimas nėra tolygus tuno nurašymui. Turtui nuvertėjus yra mažinama turto vieneto

balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo

savikaina apskaitoje lieka tokia pat kaip iki nuvertėjimo nustatymo. o nuvertėjimas registruojamas

atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto



balansinė vertė.

88. .Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau pripažinta turto
nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės,
kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.
89. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolius, 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.
90. lssamiau turto nuvertėjimo apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos vadovo įsakymais
patvxrtintuose Ilgalaikio materialiojo turto, Nematerialiojo turto, atsargų, Išankstinių apmokėjimų ir
gautinų sumų ir ilgalaikių trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašuose.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

91. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti l8-ajame
VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

92. BĮ apskaitoje neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse

sąskaitose.

93. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų

ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės

panaudoti turtą įsipareigojimui apmokėti, yra labai maža, informacija apie įsipareigojimą

aiškinamajame rašte nebūtina.

94. Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai rodomi

aiškinamajame rašte.

95. Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose nerodomas tol, kol nėra aišku, ar jis duos ekonominės

naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta, informacija apie neapibrėžtajį

turtą pateikiama aiškinamajame rašte.

Poataskaitiniai įvykiai

96. Poataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės pateiktos 18-aj ame

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

97. Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie VŠĮ finansinę padėtį paskutinę



ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms
finansinėms ataskaitoms, yra rodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose.
Nekoreguojantys poataskaitiniai įvykiai aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. Reikšmingu
įvykiu laikomas toks įvykis, kai informacijos apie jį nepateikimas būtų laikomas esmine apskaitos
klaida, arba galėtų iškreipti finansinę ataskaitą ir paveikti informacijos vartotojų priimamus
sprendimus.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamoji informacija
98. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita
negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.
99. F inansinėse ataskaitose pateikiama ataskaitinių ir praėjusių finansinių metų informacija. Jei buvo
pakeisti finansinių ataskaitų straipsnių įvertinimo metodai, straipsnių pateikimas ar klasifikavimas,

praėjusių finansinių metų sumos, kurias norima palyginti su ataskaitinių metų sumomis, turi būti

pateikiamos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“

nustatyta tvarka. Informacija apie apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimus, sudarant

ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiama aiškinamajame rašte.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

100. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose principai nustatyti 25-ajame

VSAFAS „Segmentai“.

lOl. VŠĮ apskaitą tvarko pagal segmentus. Segmentas „ tai VŠĮ pagrindinės veiklos dalis, apimanti

vienos valstybės funkcijos, nustatytos LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų

klasifikacijoje, atlikimą.

102. VšĮ veikloje skiriami šie segmentai:

lO2.l .bendrųjų valstybės paslaugų;

102.2.gynybos;

lOZ.3.viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;

102.4.ekonomikos sektoriaus;

]02.5.aplinkos apsaugos;

102.6.būsto ir komunalinio ūkio;

102.7.sveikatos priežiūros;

102.8.poilsio, kultūros ir religijos;

102.9.švietimo;



102.10.socialinės apsaugos.
103. VšĮ turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaita turi būti tvarkoma pagal

segmentus, kad būtų teisingai užregistruotos pagrindinės veiklos sąnaudos ir pagrindinės veiklos

išmokų pinigų srautai.

104. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui
pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami didžiausią VŠĮ veiklos dalį sudarančiam segrncntui.
105. Aiskmamajame rašte pagal kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia ataskaitinio ir praėjusio
ataskaitinio laikotarpio informacija:

105.1.pagrindinės veiklos sąnaudos;

105.2.pagrindinės veiklos pinigų srautai.

Apskaitos politikos keitimas

106. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

107. VŠĮ pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis l-ajame VSAFAS

„Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinys“. ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos ir

dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų pripažinimo ir

vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

108. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo, jei kiti teisės aktai to reikalauja arba

siekiant tinkamiau parodyti VSS finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Apskaitos

politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos

politika taikoma taip, lyg visada būtų buvusi taikoma, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma

ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos

keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių

informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir

parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos

keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo

poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio

laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Apskaitinių įverčių keitimas

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

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

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



atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.
Ill. Apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti BĮ direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu gali
būti sudaroma komisija, atsakinga už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertį,
taip pat poveikio nustatymą ir rodymą finansinėse ataskaitose.
l 12. BĮ finansinių ataskaitų elemento vertės pokytis, atsiradęs dėl apskaitinio įverčio pokyčio, turi būti
rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo rodoma prieš tai buvusi šio
ataskaitos elemento vertė. lnfonnacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama
aiškinamajame rašte.

ll3. Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidėvėjimas skaičiuojamas
tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikomas BĮ pasirinktas dydis nusidėvėjimui apskaičiuoti
(pvz., nusidėvėjimo normatyvas).

Apskaitos klaidų taisymas

] 14. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių
įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

115. 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

kaip 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Jei įstaiga neturi gauto

finansavimo, tai klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to

ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė kaip 0,25 procento turto balansinės

vertės.

116. Esminės ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse

ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:

l 16. l . jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje

buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos

eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

“6.2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir

parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos

klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija

pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi

informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

3. PASTABOS



Finansinės būklės ataskaita

]. Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialus turtas pateiktas likutinė verte 1,00 Eur. Informacija

apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

pateiktas lentelėje „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“

(P03).

Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, bet vis dar naudojamas veikloje nėra.

2. Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė

8562757,70 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės

vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (P04).

Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina 67149,01

Eur.

Turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje nėra.

Įstaiga pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto neturi.

Turto, priskirto prie kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių, balansinė vertė

8548649,00 Eur.

Paskutinė nustatyta ataskaitinio laikotarpio tikrosios vertės data pagal VĮ Registrų centro NT Re—

gistro duomenų bazės išrašus 2022-01—26, 2022—01-30, Raštą Nr. SP—l7677, 2022-02—17.

3. Pastaba Nr. P07. Biologinis turtas.

Įstaiga neturi biologinio turto.

4. Pastaba Nr. POS. Ilgalaikis finansinis turtas.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta lentelėje „Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“

(P05).

5. Pastaba Nr. POS. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargos sudaro 503,90_Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta

ūkinio inventoriaus bei atsargų už 44464,l4 Eur, nemokamai negauta. Nurašyta atsargų už 43960,24



Eur, iš jų 9125,7l Eur iškeltas ūkinis inventorius į nebalansinę sąskaitą. Atsargų detali infomacija
pateikta lentelėje „Atsargų vertė pagal grupes“ (P08).

6. Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Fmansmese ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstinius mokėjimus 540,60 Eur sudaro
. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 216,65 Eur:

Eil. Tiekėjai Suma (Eur)
Nr. (5 didžiausi)
]. AAS BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje 118 86
2. Gjensidige, ADB 70

,87

3. Interneto vizija, UAB 26,92

. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 323,95 Eur:

Eil. Tiekėjai
Nr_ (5 didžiausi)

suma (Eur)

l . Lytagra,AB 323,95
2.

3.

4.

5.

Detali išankstinių mokėjimų infomacija pateikta lentelėje „Informacija apie išankstinius apmo-

kėj imus“ (PO9).

7. Pastaba Nr. 10. Per vienus metus gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio per vienerius metus gautinos sumos sudaro 42825,69 Eur, iš jų:

. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 0,00 Eur:

Eil.
Gautinos sumos Suma (Eur)

Nr.

]. Gautinos sumos už turto naudojimą 0,00

2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 0,00

3
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos 0,00
netesybos

. Sukauptos gautinos sumos 42825,69 Eur:

Eil. . _

Nr.
Sukauptos gautinos sumos IŠ biudžeto Suma (Eur)



] Atostogų kaupiniams 42080,86
2. Valstybinio socialinio draudimo fondui 744,83
3. Valstybinei mokesčių inspekcijai 0,00
4. Darbuotojams 0,00
5. Tiekėjams 0,00

Informacija apie gautinas sumas pateikta lentelėje „Informacija apie per vienerius metus gautinas
sumas“ (P 1 0).

8. Pastaba Nr. Pll. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Piniginių lėšų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose 14687,30
Eur. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta lentelėje „Informacija apie pinigus ir
pinigų ekvivalentus“ (Pl l).

9. Pastaba Nr. PlZ. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų gavimas ir panaudojimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje „Finansavimo

sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (P12).

10. Pastaba Nr. Pl3 ir Pl4. Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi.

Finansiniai įsipareigojimai pateikti lentelėje „Finansinių įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį

laikotarpį“ (Pl3, PM).

11. Pastaba Nr. P15. Atidėjiniai.

Atidėjiniai pagal jų paskirtį ir panaudojimo laiką pateikti lentelėse „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“

ir „Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką“ (P15).

12. Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Informacija pateikta lentelėje „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (Pl?)

. Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5185,75 Eur:

Eil. Tiekėjai
Suma (Eur)

Nr. (5 didžiausi)

1. Kauno rajono savivaldybės administracija 2211,68

2. Kauno planas, Kauno savivaldybės įmonė 1394,40

3. Ignitis, UAB 563,65



4. Energijos skirstymo operatorius, AB 237 61

5. Toi Toi Lietuva, UAB 248,05

. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai sudaro
1,39 Eur:

Eil.

Nr.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Suma (Eur)

l. Mokėtinas darbo užmokestis 0,00
2 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 1,39
3 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 0,00

_
4. Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 0,00
5 Kitos su darbo santykiais susijusios sumos 0,00

' Sukauptos mokėtinos sumos 43153,31 Eur:

Eil.

Nr.
Sukauptos mokėtinos sumos Suma (Eur)

]. Sukauptos atostogų sąnaudos 42402,78

Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų
2. 750,53

sąnaudos

. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

13. Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos.

Informacija apie pajamas pateikta lentelėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ (P21)

14. Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos pateiktos lentelėje „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal

veiklos segmentus“ (P2).

15. Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta lentelėje „Pagrindinės

veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“ (P22).

16. Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 5939546,72 Eur, tai:

. Dalininkų kapitalas 87,92 Eur. Įstaigos dalininkai - Kauno miesto savivaldybė 28,96 Eur,

Kauno rajono savivaldybė 30,00 Eur ir Asociacija „Kauno Tvirtovė“ 28,96 Eur.

. Tikrosios vertės rezervas 5929464,55 Eur.



Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukauptą 9994,25 Eur perviršį sudaro einamų metų
perviršis 104l,26 Eur ir ankstesnių metų sukauptas perviršis 8952,99 Eur.

17. Įstaigos gauta (ne)fmansinė parama.
lnformacij a apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą bei paramos panaudojimą

pateikta lentelėse „informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefmansinę paramą“ (P12) ir
„Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį“ (PlZ).

18. Nebalansinės sąskaitos.
Įstaigos nebalansmėse sąskaitose apskaitomas išduotas naudoti ūkinis inventorius ir pagal pa-

naudos sutartis gautas turtas.

Išduoto naudoti ūkinio inventoriaus likutinė vertė yra 9125,7l Eur. Atiduoto naudoti inventoriaus
verte iš karto pripažįstama sąnaudomis, o inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais
tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Pagal susitarimą dėl 2016 m. liepos 29 d. Turto panaudos sutarties Nr. SR-1017 nutraukimo,

2021 m. kovo 1 d. SRI-S l Panaudos davėjui Kauno miesto savivaldybei perduotas Automobilis „VW

Transporter“ , vertė 28217,65 Eur.

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas registruojamas nebalansinėse sąs-

kaitose, o ilgalaikio turto nusidėvėjimą skaičiuoja panaudos davėjas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai

panaudai gauto ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė 17972,88 Eur, tai:

Panaudos davėjas Turto pavadinimas Vertė, Eur

Kauno miesto savivaldybės Negyvenamosios patalpos - 77,07 kv. m ir 2388,69

administracija 21,46 kv. m. bendrojo naudojimo patalpų; u-
nikalus Nr. 1990-7000—301 1

Kauno miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas 200/200 su įsegamais spau- 634,60

administracija diniais
Kauno miesto savivaldybės Brošiūrų stovas su 16 entynėlių A4 (vienpu- 452,97

administracija sis)
Kauno miesto savivaldybės LCD 42 colių televizorius 1772,04

administracija
Kauno miesto savivaldybės Nešiojamas kompiuteris LAPTOP ACER 1056,49

administracija ASS920 T5250
Kauno miesto savivaldybės Automobilis OPEL VIVARO valst.nr. 5792,40
administracija FHO470
Kauno miesto savivaldybės DVD grotuvas 88,4

administracija
Kauno miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (150/ 100, su įsegamais 249,73

administracija spaudiniais)
Kauno miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (150/100, su įsegamais 249,73

administracija spaudiniais)



Kauno miesto savivaldybės
_ _ __

Įsegamasis rėmas (150/ 100, su įsegamais 249,73administracija spaudiniais)
Kauno_ miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (150/100, su įsegamais 249,73admmistracxja spaudiniais)
Kaunu miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (150/ 100, su isegamais 249,73admm1strac1ja spaudiniais)
Kaunė miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (150/ 100, su įsegamais 249,73admmistracrja spaudiniais)
Kauna miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (150/ 100, su įsegamais 249,73administracija spaudiniais)
Kaunu miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (150/ 100, su įsegamais 249,73
admrmstracrja spaudiniais)
Kauna miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (150/ 100, su įsegamais 249,73
admrmstracxja spaudiniais)
Kauna miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (150/ 100, su įsegamais 249,73admimstracųa spaudiniais)
Kauno_ miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (150/100, su įsegamais 249,73
administracija spaudiniais)
Kauno miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (ISO/100, su įsegamais 249,73
admmistracija spaudiniais)
Kauno miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (150/100, su įsegamais 249,73
administracija spaudiniais)
Kauno miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (150/100, su įsegamais 249,73
administracija spaudiniais)
Kauno miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (150/ 100, su įsegamais 249,73
administracija spaudiniais)

_ _

Kauno miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (150/100, su Įsegamais 249,73
administracija spaudiniais)

_ _

Kauno miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (l 50/100, su Įsegamais 249,73
administracija spaudiniais)

_ _

Kauno miesto savivaldybės Įsegamasis rėmas (l 50/100, su Įsegamais 249,73

administracija spaudiniais)
_ _ . . 3 24Kauno miesto savivaldybės Sausas magnetlms rėmas (Al' su Įsegamais 19 '

administracija spaudiniais)
_ _ _ _ _ 193 24Kauno miesto savivaldybės Sausas magnetinis remas (Al , SU Įsegamals '

administracija spaudiniais)
_ _ _

_ _ 93 24Kauno miesto savivaldybės Sausas magnetinis remas (Al , SU Įsegamais ]
*

administracija SPaUdiniaiS)
_ _ _ .

Kauno miesto savivaldybės Brošiūrų stovas su 8 lentynėlėmis (A4, Vien“ 251'89

administracija PUSiS)
254 05Kauno miesto savivaldybės Stalas (80 X 80) '

administracija
_ _ _ _ . _ . 206 49Kauno miesto savivaldybės Spintelė (televrzonui, nešiojamajam kompiu- ,

administracija Willi, DVD Sfomvul)

Egidijus BagdonasDirektorius



BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
} „mW/ Violeta Dvaranauskaitė

grupės vadovo pavaduotoja

Parengė BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė Izolda Kristina Laurišienė,

tel. 8 691 17178, e—paštas izolda.kristina.laurisiene©kba.lt



Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkos. Daukšos g. 34. Knuno m., Kourio m. !lV.

202] M. GRUODŽIO Jl D. puihnigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
lD: .2147393772
D/L: 2022-05-03 14:20:54

FINANSINĖS BUKLES ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 o. DUOMENIS

Nr.
(dali!)

Paleikt'mn valiuta i'r tikslumas: eurai:

skutin nė'usio
iu“ Straipsniai Pastabos Nr. ““““ "”M“" at::knitlni: minimi-pro
. r. hikourplo dien: diena

1 2 J 4 S
A ILGALAIKIS TURTAS 8566.43.24 2.765.093.08
1 Nematerialusis turtas P03 1.00 1.00
1.1 Pictros darbai
12 Programinė iranga irjos licencijos 1.00 1.00
13 Kitas nenuterinlusis turi.-u

1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
1.5 Prestižas
11 ilgulaikis materialusis turtus P04 8.562.757.70 2.765.092.08
u.t Žemė
111 Pastatai 361 .79
113 int'rnstrukmrox ir kiti statiniai
[1.4 Nekilnojamosios kultūros vertybes 8548.69.00 2.716,251.26
11.5 Mašinos ir įrenginiai 738177
116 Transporto priemonės 381536 38.009.82
11.7 Kiinojumosios kultūras vertybės
118 Baldai ir biuro įranga | 94818 616500
113 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0.00 466600
11.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai ' *" '

111 Ilgalaikis finansinis turtas 172054
iV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgulaikis turtas
B BlOLOGlNlS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 58557,” l9.226,79
1 Atsargos POE 503.90
1.1 Strateginės ir neliečiaitinsios atsargus
1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 50330
13 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti suturtys
1.4 l” „

'
- ,

' ' “_“ ntsttrgos, skirtos purduoti (perduoti)
1.5 ilgalaikis materialusix ir biologinis turtas. skinus parduoti
ll išankstiniai apmokėjimo 909 54060
111 Per vienus metus gautinos sumos P10 41825.“ 10.187.80
[li,] Gautinos trumpalaikes finansines sumos
111.2 Gautini mokesčiai ir socialines įmokos
111.3 Gautinos iinunsuvimu sumos
1114 Gautinos sumos už turto naudojim. parduotas prekes, turtą. paslaugas 1

1115 Sukauptos gautinos sumos 413255“) 10.187.80
111.6 Kitos gautinos sumos
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivnlcnmi Pl l 14.68730 903839

1Š VISO TURTO: 8.625.036.7.1 2.78431937
(tęsinys kitame puslapyje!



Viešoji įstaig- Kluno tvirtovė. puku. Dnuldos :. 34. Klum m., Kauno m. sav.

2021 M. GRUODŽIO Jl D. putu-Ignas; metų FINANSXNW ATASKAITU RINKINYS

(Visos sumosmis, jei ncnmodyu kitaip)

FINANSINĖS Emilis ATASKAITA

PAGAL 202l M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinyl)

Pnkutlne link-hidePm “" unu-p|a alum

mokėtinos sumos

sumos

ar
ar

mus
VISO FINANSAVIMO sumu, ismkmconmu. GRYNOJO TURTO m

MAŽUMOS DALlES: ammm:

'
Dirckmrius

(Viešojo sektoriaus subjektu vadovu arba }0 įgilintas Mmininmcijos vadovus)

BI „Kauno biudžetinių jsuigų buhalterinė npsknilu” vadovės pnvnduomja
(vvriausiuls buhnltcris (buhahcrisll

Puma»! praėjusio
lmskllllnlo

laikourplo dima

2.7343 l9.ll7

E ' i'us Bagdonas
(vardas ir pavardė)

Violcu Dvmmusluilc
(vardu ir pavardė)

N



MIMK-WMHMWM Wpuknw-„Kuunnv.
1011 M. GRUODŽIO Jl D. puh-M metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

(Vho; um (unis. jelmmm Hub)

GRYNOJO muro ron/Cru ATASKAITA
PAGALm: M. GRUODŽIO 31 ». DUOMENIS

Nr.,—_
(thin)

Tenk- Rumi-ačių)!!! "km“

Mu velu: Kid _] Nuo-lubu Moda
buliai-\ln. lapu-hl „„

xmmww
,. .

(IM lkuisMun MMM pankų IKVM)
BLK-mwliudla'nNMųanhh'vdovspw-dml
tmi-Mis MIWHĖL buu mivnlnmuul ne”-u ww

Film
D: ammm
DIL: 2022-0503 “120254

Parti-w vnt-m ir likimus:

|viso

(um ': Milė)
thuWii-im(m i' avite)



Vido” idalg- Knm Muna putu, Baldus :. 11. Kauno m., Klum m.:-v.

102] M. GRUODŽIO 31 0.M metų FINANSINIU ATASKAITV RINKINYS
(Vin-cs sum tumis. jei nenurodyu kitaip)

PINIGU SMUTU ATASKAITA
PAGAL 202! M. GRUODŽIO Jl D. DUOMENIS

Nr.
(dm)

Mun-nunu unu-ph

Mid-l run NMI-NMmul ml.-!

0.00

m. .

m: .zm-139377!
m.- zonas-031410.“



VHoJiWK-mlvimmwhx, D-Mmpxknmndhuunnv.
2021 M. GRUODŽIO 3] D. puh-[Mu m.; FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Vitos sumo: eurais. jei nenurodyt- kit-ip)

PINIGU SRAUTU ATASKAITA
PAGAL 202! M. GRUODĖO 31 D. DUOMENIS Haim»

AWW
“degli-l pinigų Manau-1 pinigų

mum unu-l

ir perduotos ūmus-vimo summ ilg-būkim» ir biologinhm turtui įsigyti

AKA m

I"" W“! 3. . . , . .. (vudu ir pnvnnič)
(viešojo sekiau-us subjekto vndovns ubcjo mhm Id::dnluncųpu vldovu)

V' DvurmuthilėBix-unobiudzw'ntw-ixw“ ' .“ ' ' ' '. * . ——-——'“""(wrimiuil buhnlterix (buhahuim (vu-du ir [av-nm



Viešoji kaip Kauno tvirtovės puku. Daukšas l.. 34. Kauno m.. Kumo m. nv.

1021 M. GRUODŽIO 3] D. pasibllgusių meu] FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

ininium
ID: —2I47393772

DIL: 2022-05-03 14:2054

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 11 D. DUOMENIS

Nr.
(Juli)

Patti/(ima valiuta ir likxlumax: cumls

Analitinis Pntjęu n\ulailinis
Stnlpminl Put-lm Nr. ' Il ' Inlkourpis

I ]

“297 I6

IR SOCIALINIO 46]

-15.259.00

A

SAVIKAINA

FINANSAVIMO

TAT
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR l-LŠMINIU APSKAITOS KLAIDU
TAISYMO AKA

GRYNASIS AR DEFICITAS NUOSA
METODO

Direktorius
IVICŠO 0 tiekiamu! sumoku) VKIOVIIS :ubzųo ]gūIlOIls NIIIIIIIISIrlLIIOS VMIOVIIS) “Nm II Pauli“? )

BI .. unu biud mų “IBIS“ buhalterinė lpSkllIl VNIOVČS V 0 “o'“. DV'EIIIIIIIUSKIIIIC
Kl kli Pl nduol )! .

vynnususix Mane"! buhalteris (vadas II pdVN IIQ)



vadu-hmm“ “pKw—Kuhn”.
m! “.GIUODZIOJI II.“m. FINANSINW ATWI'IVIINIINYS
NhumMann-im

mumoATM!) LAIKOTARPIS) [mmm PAGALvustm
Sun-td
nnn-|t-

D:
Dil—*

mammm
mmm numu



“Hmm Kun-mapu“. “galimam-Jn.
am M.GIUOWO !! [LM_.mmm ”TASK-\|“) RINKINYS
(Vi-lun- “MMM! nmm Jums-m

nn.- mz-num “ar,“

AYAĖKAITIND “WARM "(MNA PAGAL VIKI“ nummus
Su-d

Vain-hi Il .when-bl"



WWE-MMM “Maxxum-„Rimnnv.
ml M. GRUODŽIO Jl D.m net. FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Vim sunu unix, jei mundyum)

Pnivinilln

D 4147393772
m.» 2022-0503 141054

PB Niam nfl-|

MMI-[OJO TURN BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITMASm ATASKAI'DNI MIXOTARPI

Kun numu-km.
Mat-lithu-
Wdhtym MMM-blu- Kasamam-nimumi nuo“ mM)

5

cum

m uvihim
Mkmuyxowwxumpuuukidm

Pm

( “?.-30444!-

unon'nncijon xm

„aunuomiau-Mmm“

MMbmmunu
Mute
WD

H+)

m. . m. ' "| „| .

OMIMHN-IZ)
m
puotmmhwummpmlum'

:— mmw . .. \.1



MMK-“mhm W;“.Km-„Kmnnnv.
32! M. GRUODZKO :| 0.mm FINANSINIU ATASKAITĮJ RINKINYS

(VĮ-u mmm nur-hdd nunuodyt- M)

P) Numai-hub m

“H
kli

mumi-MW
um vena MW!»

(b-lįl-Zl)
lil . m | „ |

Xpdymumww.'WWMWWWmmajbmmmmmm

55
rumu-'
aunvrrlz
202240”! “20-54



“numu-umm DnB-;D.“..K-uunnv.
au M. GIUODDQ) JI Il.M nių IINANSINWATM RINKINYS

(Vn- _n- cut-£. n'm n.») FIM
||): -1 "139“71
DIL' 2021-05-01 um

N Wmm
IWMIKIO )IAmIALIOJO mm IAMNSNĖ \“ PASIKITHNAS m FIMA"!!! LAIKOTAIH

h-H
tai mGM Mylimi-Ill

171615!”

”„JIS.“
171151.” 07304."

vagiu!



um;mmm;

mm:o: ammm
Dil; MZ:-OS-Glllzlor

:: x - -mu-...u“; mhm Wwd [mm- thlnųj-xod- ml.-lr 'nr—p-u km ludu-uu- mmi- nuuuu Ilvh
Q,“ ;4 -=--_-—_ - air-alui su imu“ luz-nuvertę“ I—hld M “"-“',“ k“ IQD "',.“ ““...—=m" ”___—__— “ ' ' į 6 1 | 9 || | u : 4 15 ltm -.cz: : 7 x x |:m .€ ( : .

x x ! K„m : .c - x x | ltpm : : '.= x x ”nm.” :: x x x x x ”nau.”
W JV Mus-nm umm ) ! |!» imu: om l.$61.757.70

171525!» nomu e.:-sm Aum neimu



Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas, Daukšos g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 3] D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2l47393772

D/L: 2022—05-03 14:20:54

PS Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio

laikotarpio diena
2 4

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

mF-' Straipsniai
2F

l-l

1 lnvestici ' "

us

I .] lnvestici sektoriaus
1.2 lnvcstici 'amus ne 0 sektoriaus ir
1 .3

2 Investici us

2.1 Investici. ' ' ' ' ' termino

2.2 Investici laikomą !" ' turtą
3 Po sumos
4 indėliai
5 Kitas i finansinis turtas
6 Išankstiniai už
7 Iš
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

13



„mln-"ml“ Milli-nemunu".
m: M. GĮWDŽIO 31 D.pat“m FINANSINN ATASKM'I'U RINKINYS

(Vilos mu :::-ia iu nunuodyti M)

" A”
ATSARGU vmi-:s PASĮKBITIMAS PER ATASKAITM WKOI'M'

Witwww- “ Ill-volkmk
Mun-“Mk..”"Mm-m

“m MMww m

m .

ID. 414133"!
DIL' 1021-03—01 “2054

Id



Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas. Daukšos g. 34, Kauno m.. Kauno m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAI'I'U RINKINYS
(Visos sumos eurais. jei nenurodytn kitaip)

Patvininta
ID: 2147393772

DIL- 2022-05-03 14:20:54

P9 Išankstiniai apmokėjimui

INFORMACIJA APIE IŠANKS'I'INIUS APMOKĖJIMUS

Paskutine m usiogg; swim; tmxx?» .mz-„„:
laikotarpio diena

] 2 3 4] išankstinių apmokėjimų Įsigijimo savikaina 54050t.t manimi-u apmokejmuu uckclams 3233512 Išankstiniai apmokėjimui viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai
|.4 išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5 Išankstiniai apmokėjimui darbuotojaan
l.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai
1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 216.65
1.8 Kitos ateinančių laikotaxpių sąnaudos
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo-t
3 lšankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 54050

15



Viešoji įstaiga Kauno (vilma parkas, Daukšos ;. 34, Kauno m.. Kauno m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 4147393772
DIL' 2022-05-03 14:20:54

no Gnullnni summ
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Pulau]: kaitini”'“ emm-xman... Pslcudnė praėjusio ataskaitinio lalkotarplo diena

Straipsniai
Tarp iš

En. Nr. Iš "m Tarpjų !! vldojo kontroliniai“ ||, T ] “ Vido
Tupių iš

„„..„.. „„..., „m.,. „ „...,. = .... „m.. „...,-,ar. „xman-:s...

] 2 3
”hw“ mmm „Mmm “

. . . . . . .

4 s
"

1
Per Vienus metus gautinų sumų mgųlmo sawkama. |! Viso

6 7 g

(l.l+l.2+l.3+l.4+l5+l.6)
4235-69 mm 80

1.1 c__' finansavimo summ

' '

1.2 Gautinimokcsčini'u' ' " '
_' '

l.2.l Gautini | ' *ili
1.2.2 C“ ' socialinės įmokos

1.3 (' ' sumosužmno * Įm., ' pmkesJurų. paslaugu

1.3.1 Cnutinos sumos už tuno naudoji

I.3.2 Gautinos sumos užpaniuoms prekes

1.33 Gautinos sumos už suteiktas MSM
1.3.4 Gamino; sumos už ,

*
1 ilgalaikį tunų

1.3.5 Kitos

M Gmelinas už konfiskuotų turtą. ' ' ir kilus nctcsybos

1.5 Sukauptos gautinos mos 423559
1.5.1 Ii biudžete»

[018180

1 .5 .2 Kitos
42.82559

1.6 Kitos gautinos sumos

IO. ! 87.30

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvenėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

LJ— Per vienus metus gautinų sumų balanxinė venė (1-2) 423250) IO 187 80



“umm-mummy“. m;“.K-anuummx-v.
202] M. GRUODŽIO 31 D. mm.. matu FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos umm eurais, jei nenurodyu kinip)

Pll W lrMu ekviv-lmul

INFORMACIJA APIE PINIGUS ll PINIGU EKVIVALENTUS

Maunt :mmm-ruodem
[lvl-o Muda-Vim]

Puvinimn
ID: -2|47393772

DIL: 2022-05—03 14:20.“



Viešoji ist.-lg- Kauno tvirtovės parku, Daukša :, 34. Kauno m.. Klum m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. paimiguslų metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

(Visos sumos eurais. jei ncnumdyu kitaip)

912 Finansavimo sumos
FINANSAVIMO sumos PAGAL ŠALTINĮ. TIKSLĮNE PASKIRTĮ m .w POKYČIAI PER ATASKAITIN] LAIKOTARPĮ

Per liai-itin] kikonų)!

Fino mo ”m“
Flnansavhio sumų Finansavimo sumos

E“ m
"“" likutis auskaltlnlo (gautos), išskyrus Finansavimo sumų "ammm“, „m; rerum kitiems Finansavimo sumų """WO “""“

' ' lalkotorplo pradiiok neatlygintinai gamą „MM.,o „m, viešojo seneli-us sumai.-nm., “| "MFM“ “ "4

“““ Mikhail; turto padalino paaugliu: savo

1 2 3 4 5 5 7 8 9

iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dal]

1 (anų iš Europos Sąjungos. uislenlo nlstyblų ir 1.m.734,oo 41.141,72 414335;
tarptautinių organizacijų)

-51.346,os

1.1 Nepinlginlam turtui įsigyti 1.806.734,00 374535

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti
41.141,72 -7.438,43

-17-642.76
-33.703,29

iš savivaldybė: biudžeto (išskyrus savivaldybės biudieto

! aslcnwlmii dili aina iš Europe! slimm. uisienlo ammm m.eoom 0.00

valstybių il tarptnutlnlų organizacijų)

411374,”

2.1 " ,“ ',“ iam turtui įsigyti 37.oae,oo „172157

2.2 Kitoms išlaidoms R.... ,.
" 180.000,00 .2427257

“57-64755

!! Europos Sąjungos, užsienio valstybių lr tarptautinių

"155'727'43

omaniuciių (finansavimo sumų dalis kuri nnn-in; Iš
3 Europos Sąjungos, neįskaitant llnanswlmo sumų |!

valstybės nr savivaldybės biudžetų ES pnjemins
finansuoti)

3.1 .
* “* ' mtunuiEĮyL

3.2 Kitoms išlaidoms ' , ==

4 iš kitų šaltini ų summ 79.7eo,1s 14494,”

4.1 Nepinlglnla m iunui įsigyti
921.273.oa z.1oo,oo za.7oz,73

”USE“

4.2 Kitoms išlaidoms k.,. ,.
“l

77.660,1$ 44207,“
408352.”

5 Iš viso “ = sumų nesmagu 300501,” 3311,”
-62_803,59
435377,”

. Šioje Skill”: ;""' sumų "“"" ' ' A;
. ""“ “ud“ .

' “num“ “50 įteka pinigų likučinms. susijusiems su (imusuvimn sumomis: fmansnvimo sumų dalis Pripažintn fondo finansavim



Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parku. Dam ;. 34. Kauno m. Knuno m. sov.

202] M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių mstl; FINANSINTU ATASKAITU RINKINYS

(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

Patvininia
ID: 2147393772

D/L: 202250; 14:20:54

912 Finansavimo sumos

m i\lsklitin] mum."
Finansavimo sumų

Finansavimo sumos suma“ linas dėl
MM

] “£ Finlnsavimo sumos
Finansavimo sumų

Finamavimo sunui

El" "" ne ne jo miintos (aminų) Kiti „" či '
"kuris ataskaitinio

““*““ pasikeitimas kilimo pob-lm
subjektams

1 2 19 11 12 13 “
Iš valstybės biudžeto (liskynis valstybes biudteto dai]

1 gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių lr
tarptautinių organizacijų)

1.785345,”

1.1 Nepiniginiam turtui Įsigyti
1.2 Kitoms lšiaid oms ' , "

1735-34-59?)
OM)

|! savivaldybės biudloto (išskyms savivaldybės biudžeto

: asignavimų dal] puta iš Eufopos Sajungos, užsienio

valstybių lt tarptautinių organinei“)
171147]

21 " „' '; ' “umm
2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti

3-711471

Iš Europos Sąjungos. uisienlo vllstyblų ir tarptautinių

0,00

mrganlzaciių (rimavimo sumų dalis kuri gaunama Iš

3 Europos Salunįos. neisime-nt finansavimo sumų iš

valstybės ar savivaldybės Nudietu ES projektams
finansuoti)

3.1 " r' 'giniam turtui isigi
3.2 Kitoms išlaidoms ' , "
4 iš kitų šaltinių
4.1 Nepiniginiam turtui isigyti

“"-372."

4.2 Kitoms Klaidoms kompensuoti
84372332

5 iš viso " .:"... sumų 2.63
“8-70

3429.01



Viešoji istaign Kauno tvirtovės park-s, Daukšos g. 34. Klum m., Kauno m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 3] D. pasibaigusių metų FINANSINE} ATASKAITU RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSAVIMO sunu LIKUČIAI

Patvirtinta
[D: —2 147393772
0le 2022-05-03 14:20:54

Atalkaitinio laikotarpio pradžioje Auskaitinlo laikotarpio pobalgojc

Eil. Filmu-Vilno Slim“ Finansavimo tumas Finansavimo sumos iš viso Finansvimo sumos Finansavimo sumos Iš visoNr. (gautinos) (gautos) (gautinos) (gautos)

' 2 3 4 sau 6 7 8:61-7 *
1; valstybės biudžeto (iškyrus valstybės biud“? ”iWYim'į9W 53“ iš

l.806.734.()0 l.806.734.0() 1185.36.99 l.785.345.99' Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių orgamzacuų)

u savivaldybes biudžeto (išskyms suvi\'uldybė_s biudžclę WWW?“ dž“ 37.086.00 37.oso.oo 3.711.o1 3.711.012
gamą iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

Iš Europos Sąjungos. užsienio valstybių irtarptautiniti “Wii“ _

(finansavimo sumų dalis. hui gaunama iš Europos Sąjungos. noiskmmnl
3 finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų E projektams

ūnansuoli)
921 273 08 2]4 Iš kitų šaltinių . . 9 27108 844.372.02 844.372,02

5 Iš viso 2.765.093,08 2.765.093.08 2533.09.02 2.63342932

20



Viešoji ist-lg- Kauno Ninevės parkas. Duulvšos g. 34, Kauno m.. Knuno m. sav.

1021 M. GRUODŽIO JI D. pasibaigusių metų FINANSINĖ ATASKAITU RINKINYS

(Visos sumom eumix. jei nenurodyta kitaip)

Putvirtinu
lD: -2|47393772
0/ L: 2022-0503 14:20:54

PIZ Gil“! ”n'“.
INFORMACIJA APIEm ATASKAle LAIKOTARPI GAU'I'A FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Guus par-mol (likau Gautos pumos “|,“
Palmos! taip. suteikusio pumų. vndlnlmu|)! m “iki?" W!“ Paslaug-nk

' Fnzinių umcnų duomen» neauklcidiunu.
" lci pnnludn pulas:
- mkilnojauusixlunu. * lokio", ' nekim," ," tuno rinkos

hin- loje terimijoje:
- kius ilg-hitu mui-lui; “mu. nuodem- lokio ur mul-us tuno nuomos rizikos kūna.

o jei lokio urb- pnmšaus tuno nuomos rinkos km nėr-. — mudos davėjo uumdyn

mAh-a ln Inn-va nnn-Minia” ums-
- ukinis inventorius. nurodoma tokio :: punduus tuno uuonns rinkosm“
'“ Šio stulpelio skiltys: numdylų ia; sunu turi suupli Su b-ojo viešojo sektorius

„"i-f ., .. :” J __.- .. .. .il, . š”!
priedo lentelės-t slulpclio skiltysc nurodytų kmm



Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės pultas. Daukšos g. 34, Kauno m.. Kauno m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 310. pasibaigusių metų

(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

PĮZ Paramos panaudojimas

FINANSINĖl ATASKAITU RINKINYS

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMA PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Patvirtinta
[D: -2l 47393772

D/L' 2022-05—03 14:20:54

Per ataskaitinį laikotarpi
Gautos paramos P rd

Eil. P „šis
likutis ataskaitinio G _ memi Sumudom k“. ' "?“ "m“? "' Paramos likutis

Nr.
atramos r laikotarpio

aula kitą paramos subjekto lems Viešojo vidun Kiti kyčlai
ataskaitinio

pradžioje
rūšį veikloje :grin-us sektoriaus '” mln“

ekums sub ta -

l 2 3 4 5 6 7
„k "“ Phu-sol:

l Pinigais
64810

8 9 10

2 'l'unu. išskyrus pinigus

64870

3 Paslaugomis

4 Turto panauda
5 Iš viso

“8,70 “8,70

' Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su

6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės

atskaitomybės stands-10 „Finansinių ataskaitų

aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse

nurodytų lėšų suma.



Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas, Daukšos g. 34. Kauno m., Kauno m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

(Visos sumos eurais,jei nenurodyta kitaip)

PlS Atidėjiniai

ATIDĖJIMA] PAGAL JU PASKIRTI

. . . Atidė'ini rtės
- Atidėjuuų verte ] \| ve . .

Eil. . . . .
- -- . Ande |m rtė

Nr Ando-mų pasklrtxs ataskaitinio pad'dšixfs' 'šfiklyn“ pasikjeitimų::„; Panaudota atidėjinių
- . . .. . pa ] _; ė _laikotarpio pradzmje diskonutanjimo diskontavimo suma

] 2 3
] Kompensacijos darbuotojams

4 5 6

2 Žalos atlyginimas
3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
5 Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6 Garantijų įsipareigojimai
7 Baudos

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių
8 .. . . . . . . . . _ . .

bendrijų teises ] lŠllkUS] nekiln0jamą turtą atkunmut
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams. butams statyti arba pirkti

9 teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams. turintiems teisę į valstybės
paramą. rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10 Santaupoms atkurti
] 1 Kita* 3.7
12 Iš viso atidėjinių 3 72233
* Reikšmingas sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas, Daukšos g. 34, Kauno m., Kauno m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibdgusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2l47393772

D/L: 2022-05-03 14:20:54

PIS Atidėjįniai

Eil. . .. . . . Pana' ' ' " ' Atidė'ini vertė

Nr.
Attdėjtmų paslurtts Imandėlm'ų Kiti pokyčiai ataškailiinio

laikotarpio pabaigoje

] 2 7 8 9
] Kompensacijos darbuotojams
2 Žalos atlyginim
3 Aplinkos tvarkymas
4 Turto likvidavimas
S Restruktūrizavimas lveiklos nutraukimas
6 Garantij ų įsiparįigojlnai
7 Baudos

8 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turta bei LR religinių
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams. butams statyti arba pirkti

9 teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams. turintiems teisę į valstybės

paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti
10 Santaupoms atkurti
11 Kita*
12 Iš viso atidėiinių 3232:
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Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas, Daukšos g. 34. Kauno m.. Kauno m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: —2147393772

DIL- 2022-05-03 14:20:54

ATIDĖJINIAI PAGAL JU PANAUDOJIMO LAIKA

Eil.: Atidejinių panaudojim laikas Įsįžjedizokosxm? Diskontuota vertė
] 2 3 4! Per vienus metus

Trumpalaikiai atidėjiniai
1.2 Ilgalaikių alidtjiniu einamųjų metų dnlis

Nuo vienų iki penkerių metų 3.720.54 3.720.S43 Po penkerių metų
4 Atidėjinlų sum, Iš viso 3.72054 1720.54



Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas, Daukšos g. 34. Kauno m.. Kauno m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
[D: —2147393772

DIL: 2022—05-03 14:20:54
P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos Mamos
PAGRINDINĖS VEIKLOS Km.! PAMMU PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIU VIEŠOJO saxromwsSUBJEKTO rmmsmw ATASKAITU AIŠKINAMAJAME RAŠTE'

. Ataskaltints Praėjęs ataskaitinisswpm"
laikotarpis laikotarpis

2 3 4
l .297 16iš

Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojamsdraudimo įmokų fondus

28.224.47 ] 12.97. 1 6Kitos

veiklos kitos

" Reikšmingos sumos turi būti detaiizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
_" Nurodoma, kokios tai paslaugos. ir. jei suma reikšminga, ji detnlizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių am.-skintųniškinamoio rašto tekste.

26



Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas. Daukšos g. 34. Kauno m.. Kauno m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
[D: -2 147393772

D/L: 2022-05-03 14:20:54
P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį
INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDAs PAGAL POBUDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIOFINANSINIU ATASKAI'w AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil.
Ataskaitlnis Praėjęs ataskaitinisNr. Straipsnio pavadinimus
laikotarpis | .] turpis

] 2
4

-lir kitoms
mukmčini

studentams
ir dovanos ir

Veiklos mokesčiai
Kitus 40. [66.60
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\'lnbjlianlglK-mhwum “buwau-numu.
202! M. GRUODŽIO 3! D. psih-[gudų metų FINANSINW ATASKAITU RINKINYS
(Visai mum eur-i:. jei mmuvdw kit-ip)

m mm mudos

mmmncuos un: omo vimoxmčm uz somumo mmmmo mums umxmąs ušlmuwumz uš'n:
numu-k unu-mu

Milauka-gm
TM“. atm.. upių.-unu lr

" limpa-viln- jų Hunų

43543.”
41.34.” 4545.”
441400,»

43743."
JAS-Cell

numm-
m. .zunaam
m.: zonos-o: 142
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Viešoji įstaiga Kauno tvirtosz parkas, Daukšos g. 34, Kauno m.. Kauno m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais, jci nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2l47393772

DIL: 2022-05-03 14:20:54

na Finansinės ir investicines veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinisStraipsniai
laikotarpis laikotarpis

Pelnas dėl valiutos kurso
ir

Dividendai
Kitos finansinės ir investicinės veiklos
Pcrvcstinos finansinis ir investicinės veiklos

Nuostoiis dėl valiutos kurso
ir . . .

Kitos finansinės ir investicinės veiklos

* Reikšmingas sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



vc-uVicsoji Įstaiga Kauno tvirtovės puku, Dunk!“ ;. 34, Kauno m., Kauno m. sav.
202] M. GRUODŽIO 31 D. puikiausią metų FINANSINĖ} ATASKAI'I'U RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvininta
[D: -2 [47393772
D/L: 2022—05-03 14:20:54m Fimnslna rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMU DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NU OMOS (LIZINGO) ISIPAREIGOJIMUS)EURAIS [R UŽSĮENĮO VALIUTOMIS

Eil.
. .. Balansinč vertė ataskaitinio Bahnsinč vertė ataskaitinioNr. ldmmgwm" dalis valiuta

laikotarpio pradžioje lalkotarpio pabaigoje
| 2

3 4! Eurais
10.187.80 48.340.45

2 JAV dolcriais
3 Kitomis
4 Iš viso

10487,“ 48540,“
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