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I. BENDROJI DALIS

l. f)uomenys apie 5i finansiniq ataskaitq rinkini parengusivieSojo sektoriaus subjekt4.

Kretingos Marijos liiskevidintes mokykla iregistruota 2012 m. kovo men' 26 d', istaigos
kodas 191 553620, steigejas Kretingos rajono savivaldybe. Pagrindine veikla Svietimas

ikimokyklinis ugdyr-r.ras, priesmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas ir specialusis ikimokyklinis

ugdymas, specialusis prieSmokyklinis ugdymas, specialusis pradinis ir specialusis pagrindinis

ugdytnur. lstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.
Mokykla kontroliuojamq, asocijuotq ar kitaip administruojamq subjektq neturi.

3. Informacija apie istaigos filialus ar strukt[rinius vienetus.

lstaiga filialq ar struktDriniq vienetq neturi.

4. lnformacija apie istaigos vidutini darbuotojq skaiiiq per ataskaitinilaikotarpi.

f staigoje per 2020 metq I ketvirli dirbo 76 darbuotojai iS jq 42 pedagogai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kreringos Marijos Ti5kevidiltes mokyklos2020 m. I ketvirdio finansiniq ataskaitq rinkinys

parengtas puguiVi.sojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybes standartq (toliau -- VSAFAS) nuostatas

ir kitq teises aktq reikalavimus.
Kretingos Marijos fiSkevidiutes mokyklos apskaitos politika apraSyta 2019 metq

aiskinal-ia;ame raste, pei ataskaitini laikotarpi nebuvo pakeitimq ar pokydiq ai5kinamojo rasto

bendro"ioie, apskaitos politikos ir pastabq dalyse'" 
Apri.aitai N;rkyti naudojama buhalterine programa STEKAS, kuri pritaikyta apskaitai

tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus,
Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais

vienetais * Eurais.
Apskaita tvarkoma pagal atskiras dimensijas: finansavimo Saltinius, valstybes funkcijas,

i5laidq ekonoming klasifi kacij 4
Kretingos Marijos Tiskevieiutes mokykloj e per 2020 m. I ketvirti apskaitos politika nebuvo

keisra. Beviltiskq skolq ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nera. NeapibreZtqjq isipareigojimll ar

neapibreZtojo turto pokyditl, sprendimq del teisiniq gindq, reik5mingq ivykiq po paskutines tarpinio

ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
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