KAUNO ŠANČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2016 M BIRŽELIO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Bendroji dalis
Kauno Šančių pgrindinė mokykla įregistruota 2015 m. rugsėjo 1 d, rejestro Nr .
įstaigos kodas 190134530 , steigėjas Kauno miesto savivaldybė.
Įstaigos pagrindinė veikla –pagrindinis mokymas.
Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
Svarbios sąlygos ,kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą ,yra mažėjantis
gimstamumas ,taip pat jaunų šeimų išvykimas gyventi į labiau patrauklesnes vietoves.
Įstaigos ūkiniai-finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigai vadovavo direktorius Romanas Jasulaitis
,vyr.buhaltere dirbo Irena Tamošauskienė.
2016 m. 06-30 d. vidutinis darbuotojų skaičius -61
2. Apskaitos politika
2.1.Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS
reikalavimais.
2.2. Piniginis apskaitos matas yra Lietuvos nacionalinė valiuta – euras, turtas
įkainojamas įsigijimo savikaina.
2.3. Pajamos ir sąnaudos (pagrindinė, kita veikla, finansinė ir investicinė veikla)
pripažįstamos vadovaujantis pajamų ir sąnaudų kaupimo principu.
2.4. Ilgalaikis turtas
Materialusis ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą. Materialiajam ilgalaikiam turtui priskiriami daiktai, kurių vertė viršija 500 Eur,.
Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į
nustatytus materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus bei į materialaus ilgalaikio turto
naudojimo laiką. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas
naudoti.Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai nesikeitė.
2.5. Atsargos
Atsargos įvertinamos faktine įsigijimo (įskaitant su įsigijimu susijusius kaštus)..
2.6. Sandoriai užsienio valiuta
Paslaugos ir prekės, už kurias atsiskaitoma užsienio valiuta, yra įrašytos sandorio
įvykimo dienos oficialiu lito ir užsienio valiutos kursu. Metų pabaigoje užsienio valiutos likučiai
įvertinti pagal LR galiojančius teisinius aktus. Dėl šių operacijų susidaręs pelnas ir nuostolis
atsispindi ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.
2.7. Turto ir įsipareigojimų inventorizacija.
Įstaiga praėjusių metų pabaigoje atliko ilgalaikio turto, atsargų, piniginių lėšų
inventorizacijas. Įstaigos įsipareigojimai bei įsipareigojimai įstaigaii reikšminga skolų dalimi
suderinti. Inventorizacijos atliktos vadovaujantis 1999 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 719 “Dėl inventorizavimo tvarkos patvirtinimo”. Inventorizuoto turto
faktiški likučiai sutampa su apskaitos duomenimis.
3. Darbuotojai
Darbuotojų skaičius atitinkamai buvo:
Metų pradžioje -62
Laikotarpio pabaigoje - 61
Darbo užmokesčio fondas 317800,00 eurų.

4. Balansas
4.1. Ilgalaikis turtas
4.1.1 Ilgalaikis nematerialus turtas likutine verte
20115-12-31 eurais
4.1.1.1. Plėtros darbai
4.1.1.2. Programinė įranga

0,00

2016-06-30 eurais
0,00

4.1.2.Ilgalaikis materialusis turtas likutine verte
2015-12-31 eurais 2016-06-30 eurais
4.1.2.1. Pastatai
171682,85
4.1.2.2. Kiti statiniai (sporto ir poilsio)
17181,70
4.1.2.3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 182893,39
4.1.2.4.Nebaigta statyba
497017,98

169417,45
17181,70
178458,40
525930,27

4.2. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai
2015 -12-31 eurais

4.2.1. Atsargos
4.2.1.1.Medžiagos ir ūkinis inventories

0

2016-06-30 eurais
0

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga įsigijo medžiagų ir inventoriaus už 1100,00Eur ,
tame skaičiuje gavo nemokamai už 0,00 Eur. .Medžiagos ir inventorius sunaudotas
savo veikloje ir nurašytas į sąnaudas.
Laikotarpio pabaigoje medžiagų ir inventoriaus likutis 0.
4.3. Per vienerius metus gautinos sumos
2015-12-31 Eur.
4.3.1.1.Gautinos finansavimo sumos
0,00
4.3.1.2Gautinos finansavimo sumos už
0,00
Turto nuomą

2016-06-30 Eur.
7838,35
4921,37

4.3.1.3.Sukauptos gautinos sumos

7042,58

31925,28

Gautinos finansavimo sumos laikotarpio pabaigoje 7838,35 Eur. ,Įstaigos pervestos
bet negautas finansavimas už patalpų nuomą laikotarpio pabaigoje sudaro 4921,37
Eur. ,sukauptas atostogų rezervas laikotarpio pabaigoje -7041,58 Eur.Tiekėjams –
795,77 Eur.
4.4. Pinigai ir jų ekvivalentai
4.4.1.Kasa
4.4.2.Biudžetinė banko sąskaita
4.4.3. Pavedimų sąskaita

2015 -12-31 Eur
0
0
7471,66

2016-06-30 Eur.
0
844,45
509,98

4.4.4. Projekto vykdymo sąskaita (EUR) 0

0

4.5. Finansavimo sumos
2015-12-31 Eur.
4.5.1.Valstybės biudžetas
4.5.2.Savivaldybės biudžetas
4.5.3.Europos Sąjungos lėšos (projektas)
4.5.4.Kiti šaltiniai

2016-06-30 Eur.

41841,23
601635,20
226186,48
2550,29

41841,23
623847,10
226186,48
1354,43

.
4.6. Įsipareigojimai
2015 -12-31 Eur.
4.6.1. Ilgalaikiai įsipareigojimai
4.6.2.Trumpalaikiai įsipareigojimai
4.6.2.1.Grąžintinos finansavimo sumos
4.6.2.2.Sukauptos mokėtinos sumos
4.6.2.3.Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

2016-06-30 Eur.

0

0

0,00
31925,28
0,00

4721,37
7838,35
0,00

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.
Trumpalaikiai įsipareigojimai ,lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo
skolos
paslaugų
tiekėjams
,0,00
Eur.
grąžintinos
finansavimo
sumos bei suformuoti atostogoms atidėjiniai sumažėjo 0 Eur..
5. Veiklos rezultatų ataskaita

2016 birželio 30d. eurais

5.1 Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto
5.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto
5.3. Europos Sąjungos paramos pajamos
5.4. Kitų finansavimo šaltinių pajamos
5.5.Pagrindinės veiklos sąnaudos
5.6. Kitos veiklos rezultatas
5.7. Finansinės investicinės veiklos rezultatas
5.8.Grynasis pervišis ar deficitas

242105,00
128142,29
3056,99
377994,67
4690,39

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos tai tiesiogiai susijusios sąnaudos su pagrindinės
veiklos –viduriniu mokymu - vykdymu : darbo užmokestis darbuotojams ir
socdraudimo įmokos,ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudos ,komunalinių paslaugų ,ryšio ,kvalifikacijos kėlimo,medžiagų
,inventoriaus ir kitos sąnaudos ,patirtos vystant pagrindinę veiklą.
Kitos veiklos sąnaudos ,tai nesusijusios su pagrindine veikla sąnaudos :tai projekto
įgyvendinimui patirtos sąnaudos ,patalpų nuomos sąnaudos ir kt.
Finansinės investicinės veiklos pajamos tai gautos palūkanos už banke laikomas
projekto įgyvendinimui skirtas lėšas.

Direktorius

Romanas Jasulaitis

Vyr buhalterė

Irena Tamošauskienė

