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1. Įregistravimo data
Kauno krašto neįgalųjų sąjunga (toliau sąjunga) buvo įregistruota 2000 m. liepos mėn. 10 d.,
Valstybės įmonės Registrų centras.

2. Finansiniai metai
Sąjungos finansiniai metai prasideda 2020 m. sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d.

3. Informacija apie Sąjungos filialus ir atstovybes
Sąjunga filialų neturi.

4. Informacija apie Sąjungos dukterines įmones
Sąjunga neturi dukterinių įmonių.

5. Informacija apie asocijuotas įmones
Sąjunga neturi asocijuotų įmonių.

6. Asociacijos veikla
Sąjungos pagrindinė veikla – socialinės paslaugos Kauno miesto ir Kauno rajono žmonėms su
negalia.

7. Svarbios sąlygos, kuriomis dirba Sąjunga, ir kurios gali paveikti įstaigos plėtrą.
7.1.Strateginiai produktai.
7.2.Ekonominės sąlygos. Darbuotojų kvalifikacijos lygis geras.
7.3.Politinė aplinka.

7.4.Socialinė aplinka. Darbuotojams sudarytos geros darbo sąlygos, garantuotas darbo
užmokestis.
7.5.Techniniai – technologiniai veiksniai.

8. Sąjungos veikla tyrimų ir plėtros srityje.

9. Įstatyninio kapitalo pakitimai.

10. Darbuotojų skaičius
I Alternatyva:
Vidutinis sąjungos sąraše esančių darbuotojų skaičius per 2020 metus – 10 žmonių.

II Apskaitos politika
1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finasinė atskaitomybė
1.1 Sąjunga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę
reglamentuojančius teisės aktus:
- Verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.

III Aiškinamojo rašto pastabos
Aiškinamojo rašto pastabų darbalapis
1. Informacija apie nematerialųjį turtą
1.1. Sąjungoje nėra nematerialaus turto.

2. Informacija apie materialųjį turtą
2.1. Sąjunga turi ilgalaikio materialaus turto
2.2. Sąjungoje nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė 500 Eur.

turtas
Rodikliai

(Eur)
Žemė

Pastatai ir
statiniai

Mašinos
ir
įrengimai

Transporto
priemonės

Likutinė vertė
praėjusių finansinių
metų pabaigoje
a) Įsigijimo
savikaina
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje

Kita įranga,
prietai- sai,
įrankiai ir
įrenginiai

Nebaigta
statyba

Kitas
materialusis
turtas

Iš viso

417

417

1430

1430

Finansinių metų
pokyčiai:
- turto įsigijimas
- perleistas ir
nurašytas turtas (-)
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų
pabaigoje

0

0

0

0

1430

0

0

1430

b) Perkainojimas
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje

0

Finansinių metų
pokyčiai:
- vertės padidėjimas
(sumažėjimas) + / (-)

0

- kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto
turto (-)

0

- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą + / (-)

0

Finansinių metų
pabaigoje

0

0

0

0

0

0

0

0

c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje

1013

1013

166

166

Finansinių metų
pokyčiai:
- finansinių metų
nusidėvėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto
turto nusidėvėjimas ()
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą + / (-)

0
0

0

Finansinių metų
pabaigoje

0

0

0

0

1179

0

0

1179

d) Vertės
sumažėjimas
Praėjusių finansinių
metų pabaigoje

0

Finansinių metų
pokyčiai:
- finansinių metų
vertės sumažėjimas

0

- atstatantys įrašai (-)

0

- kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto
turto (-)

0

- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą + / (-)

0

Finansinių metų
pabaigoje

0

0

0

0

0

0

e) Likutinė vertė
finansinių metų
pabaigoje
(a) + (b) - (c) - (d)

0

0

0

0

251

0

3. Informacija apie finansinį turtą
3.1. Sąjunga neturi finansinio turto.

4. Informacija apie atsargas
4.1. Sąjunga neturi atsargų.

5. Informacija apie gautinas sumas
5.1. Sąjunga neturi gautinų sumų

6. Informacija apie pinigus
6.1. Sąjunga neturi pinigų kurie būtų apriboti.

7. Informacija apie nuosavą kapitalą
7.1. Sąjunga neturi nuosavo kapitalo.

0

0

0

251

8. Informacija apie dotacijas ir subsidijas
8.1. Sąjunga yra gavusi dotacijų ir subsidijų.

9. Informacija apie įsipareigojimus
9.1. Sąjunga turi įsipareigojimų.

Rodikliai
Mokėtinų sumų skaidymas
pagal rūšis

Skolos ar jų dalys, apmokėtinos
per vienerius
finansinius metus

po vienerių metų, bet
ne vėliau kaip per
penkerius metus

po penkerių metų

Finansinės skolos:
(tarp jų dukterinėms ir
asocijuotoms įmonėms)
1. Lizingo (finansinės nuomos)
ar panašūs įsipareigojimai
2. Kredito įstaigoms
3. Kitos finansinės skolos
Kitos skolos

3095

IŠ VISO

3095

10. Informacija apie sąjungos tipinę veiklą
Sąjungos tipinė veikla – socialinės paslaugos Kauno miesto ir Kauno rajono žmonėms su
negalia.

11. Informacija apie sąjungos finansinę ir investicinę veiklą
11.1 Sąjunga finansinės ir investicinės veiklos nevykdė.

12. Informacija apie sąjungos ypatingąją veiklą
12.1. Sąjunga nevykdė neiprastinių, atsitiktinių įvykių, registruotinių ypatinguose straipsniuose.

13. Informacija apie pelno mokestį (skirta toms įmonėms, kurios 24V AS nuspręs taikyti
nuo 2005 01 01)
13.1. Sąjunga nepriskaičiavo pelno mokesčio sumos.

14. Informacija apie finansinius ryšius su įmonės vadovais
Rodikliai

A. Per metus priskaičiuotos sumos,
susijusios su darbo santykiais:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
B. Įmonės suteiktos paskolos:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
C. Gautos paskolos:
1. Iš vadovų
2. Iš kitų susijusių asmenų

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

15635

16464

D. Neatlygintinai perduotas turtas ir
dovanos:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims

Likutis finansinių
metų pabaigoje

X

E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės
vardu:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus
priskaičiuotos:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai
įmonei:
1. Vadovų
2. Kitų susijusių asmenų
H. Parduotas turtas:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
Vidutinis vadovų skaičius per metus

X
1

1

X

15. Informacija apie klaidas
15.1.Nebuvo taisomos praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidos.

Pirmininkė

Jolanta Beresnevičienė

