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KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJA

Kodas 290134150, Miško 1, Kaunas,  Tel. (8~37) 422387

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2019 m. kovo 15 d.

I. BENDROJI DALIS

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija (toliau – gimnazija) yra biudžetinė

Kauno miesto savivaldybės įstaiga, įregistruota 1995 m. balandžio 3 d., rejestro Nr. 029368,

įstaigos kodas 290134150, turinti juridinio asmens teises. Steigėjas Kauno miesto savivaldybės

taryba. Gimnazijos tikslas – teikti vidurinį išsilavinimą, atitinkantį bendrąsias programas ir

išsilavinimo standartus. Kita veikla – gimnazijos patalpų nuoma.

Gimnazija filialų ir struktūrinių vienetų neturi. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir

asocijuotų subjektų. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti gimnazijos tolimesnę

veiklą, nėra.

2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius gimnazijoje buvo 78.

Gimnazijos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos

piniginiais vienetais – eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Gimnazijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas

parengtas ir patvirtintas direktorės 2010 m. rugpjūčio 31 d. Gimnazijos apskaitos politika

užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu

nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, gimnazija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais,

nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Keičiantis VSAFAS ar

kitiems teisės aktams, apskaitos politika gali būti keičiama kasmet.

Apskaitai tvarkyti naudojama finansų valdymo ir apskaitos sistema „Biudžetas VS“,

kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.
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Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1) valstybės funkciją;

2) programą;

3) lėšų šaltinį;

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio

mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima,

teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą

sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas

įsigijimo savikaina.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo

turto sąskaitose.

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse

ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis

yra, sumą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per nustatytą

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti

ir patvirtinti  gimnazijos direktorės įsakymu 2009 m. gruodžio 31d. V-151.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto

pripažinimo kriterijus.
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Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas

VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta

ilgalaikio materialiojo turto gimnazijos tvarkos apraše.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą registruojami tam skirtose

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros

vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir

nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse

ataskaitose rodomi tikrąja verte ( išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konsaervavimo ir

restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos

12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka dididant šio ilgalaikio

materialiojo turto vertę).

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą turto naudingo

tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai

proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus,

patvirtintus  gimnazijos direktorės įsakymu 2009 m. gruodžio 31d. V-151.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto

nusidėvėjimo jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsagos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina,

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo

realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą

gimnazija taiko konkrečių kainų būdą.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti

ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamojo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma

nebalansinėse sąskaitose.
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Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai gimnazija įgyja teisę gauti pinigus ar kitą

finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos

sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina,

atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus

nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 – ajame VSAFAS „Finansavimo

sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos

Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti

įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms

programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gimnazijos gautus ir gautinus pinigus, ir

kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam

turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio

išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis išlaidoms kompensuoti, yra

laikoma visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios

sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Gimnazijoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir

trumpalaikius. 
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Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

1. susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;

2. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;

3. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai  - įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio

praeityje gimnazija turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad

jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei

patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Veiklos nuoma

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas.

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos

ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos

nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai per nuomos laikotarpį.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos

tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad gimnazija

gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai

gimnazija gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Gimnazijos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos,

kadangi tai nėra gimnazijos gaunama ekonominė nauda.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą laikotarpį,

kurį yra uždirbamos.

Sąnaudos

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

principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. 
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Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais

tuo ataskaitiniu 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, kada buvo

patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

Gimnazija kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas

mokėti už kasmetines atostogas ir vieną kartą per ketvirtį pagal paskutinės ketvirčio dienos būklę

apskaičiuotas sukauptas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal

sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš

sandorių užsienio valiuta bei užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių

perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų

sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.

Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, gimnazija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių.

Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri

palyginama su turto balansine verte. 

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.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra

mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo

savikainą.
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Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,

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.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Gimnazija nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau

neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų

ataskaitoje.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos

apie gimnazijos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys

įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi

finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai,

pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir

sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent

tokios užskaitos.

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius

rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio

laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Gimnazija tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – gimnazijos

pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes

gimnazijos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. 
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Gimnazija skiria švietimo segmentą. Pagal šį segmentą gimnazija tvarko turto,

įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą, kad galėtų teisingai užregistruoti

pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

Apskaitos politikos keitimas

Gimnazija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų

galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia

gimnazijos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi

tendencijoms nustatyti. 

Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio

turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje

pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse

ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip,

lyg ji visada būtų buvusi naudojama, 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 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“.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis

buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Gimnazijos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos

rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas

ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija,

susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

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
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yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės

arba 0,25 procento turto vertės.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio

finansinėse ataskaitose. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama

aiškinamajame rašte.
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III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Gimnazija turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licencijas.

Programinei įrangai nustatytas 1 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų,

kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, gimnazija neturi.

Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansines vertės pagal grupės pasikeitimą

per 2018 m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Gimnazijos nematerialiojo turto

apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Gimnazija 2018 m. nemokamai negavo programinės įrangos. Kita programinė įranga

bei licencijos yra visiškai amortizuotos. Iš jų vis dar naudojamos veikloje (įsigijimo savikaina)

5516,15 Eur, nenaudojamos veikloje (įsigijimo savikaina) 0,00 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip

įsipareigojimų vykdymo garantija, nėra.

Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto

gimnazijoje nėra.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika, nustatyta Apskaitos vadove,

patvirtintame 2010 m. rugpjūčio 31 d., trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje

ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.

Gimnazijoje yra šios ilgalaikio materialaus turto grupės, joms nustatytas naudingo

tarnavimo laikas:

Eil. Nr. IMT grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas

metais

     1. Pastatai 50

     2. Infrastruktūros ir kiti statiniai 5

     3. Mašinos ir įrenginiai 3

     4. Baldai ir  biuro įranga

4.1. Baldai 3

4.2. Kompiuteriai ir jų įranga 3

4.3. Kita biuro įranga 3



11

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes

pasikeitimą  per 2018 m.  pateikta pagal 12-to standarto  1 priede nustatytą formą.

Gimnazijoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje.

Lentelėje pateikiamos IMT grupės įsigijimo savikaina praėjusio ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje bei likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil.

Nr.

IMT grupės pavadinimas

IMT likutinė vertė

ataskaitinio

laikotarpio

pabaigoje Eur

IMT įsigijimo

savikaina praėjusio

ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

Eur

1. Pastatas 1C3,2C3 1134570,09 1537054,27

2. Kiti statiniai 0,00 58473,41

3. Mašinos ir įrenginiai 0,00 84762,56

4. Baldai ir  biuro įranga 2763,32 205777,42

Viso 1137333,41 1886067,66

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip

įsipareigojimų įvykdymo garantija gimnazijoje nėra.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje, yra. Jo įsigijimo savikaina 8841,42 Eur.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai

pajamoms iš nuomos taip pat nėra.

Turto įsigyto pagal finasinės nuomos (lizingo) sutartis nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę

ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą laikotarpyje nebuvo.

Gimnazija neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar

nekilnajamųjų kultūros vertybių grupių.

Turto perduoto bankui taip pat nėra.

3. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų

grupes pateikta pagal 8-ojo standarto 1 priede nustatytą formą .

4. Išankstiniai apmokėjimai
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Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

5. Sukauptos gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo standarto 7 priede

nustatytoje formoje. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. 

Nr.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena (Eur)

1. Sukauptiems atostoginiams 70428,65

2. Su darbo santykiais susijusiais įsipareigojimais 773,47

3. Tiekėjams už suteiktas paslaugas 2436,98

IŠ VISO: 73639,10

6. Kitos gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus kitas gautinas sumas pateikta 17-ojo standarto 7

priede nustatyoje formoje. Sukauptos kitos gautinos sumos sudaro:

Eil. 

Nr.

Sukauptos kitos gautinos sumos Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena (Eur)

1. Debitoriai už suteiktas paslaugas 5,50

IŠ VISO: 5,50

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo standarto 8 priede

nustatytą formą. 2018 m.gruodžio 31d. gimnazijos pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko 12223,83

Eur 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšų bei 202,96 Eur  kitų lėšų.

8. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per

ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo standarto 4 ir 5 prieduose nustatytas formas.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo standarto 12 priede

nustatytą formą. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro įsipareigojimai už komunalines paslaugas

2436,98 Eur.
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Sukauptos atostoginių sąnaudos sudaro: atostogų išmokų sąnaudos 54164,78 Eur ir

socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų išmokų 16263,87 Eur. Iš viso 70428,65 Eur.

10. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių

metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

11. Panauda

Gimnazija metų pradžioje turėjo pagal panaudos sutartis gauto turto už 7633,69 Eur.

Iš jų gauta turto iš Kauno m.savivaldybės už 166,80 Eur (sutartis galioja iki 2019m. gegužės

25d.), už 2875,16 Eur (sutartis galioja iki 2019m. birželio 15d.), už 2023,51 Eur (sutartis galioja

iki 2016m.vasario 09d.). Už 2260,35 Eur gauta turto iš valstybės – Švietimo ir mokslo

ministerijos aprūpinimo centro (sutartis galioja iki 2021m. lapkričio 21d.). Kitas turtas gautas iš

kitų juridinių vienetų bei fizinių asmenų.

12. Kitos pajamos

Gimnazija nuomoja jos patalpose esančią valgyklą mokinių maitinimui. Gimnazijos

gaunamos pajamos apskaitomos kitoje veikloje, o sąnaudos - pagrindinėje veikloje pagal

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos-įstaigos pajamų lėšos sąmatoje numatytus

asignavimus. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikta

pagal 10-ojo standarto 2 priede nustatytą formą.

Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos

nuomos sutartis per vienerius metus, po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus, ir

po penkerių metų pateiktos pagal 19-ojo standarto 8 priede nustatytą formą.

13. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal

6-ojo standarto 4 priede nustatytą formą. 
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14. Segmentai

Informacija pagal veiklos segmentus pateikta pagal 25ojo standarto priede nustatytą

formą.

Direktorė Nijolė Šimkevičienė

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita

Specialistė Šarūnė Murauskienė
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