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AISKINAMASIS RASTAS
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2018 m. kovo l5 d.

I.BENDROJI DALIS

Kauno Bernardo BrazdLionio mokykla - daugiafunkcis centras (buvusi pagrindine mokykla,

toliau - mokykla) yra biudZetind Kauno miesto savivaldyb6s lstaiga, iregistruota 1995 m. balandZio

3 d., versija ll (2014-08-06) lstaigos kodas 190138361, turinti juridinio asmens teises. Steigejas

Kauno miesto savivaldybes taryba.

Mokyklos tikslas - teikti kokybiSk4 ir atitinkanti vaiko poreikius ikimokyklini ugdym4, laiduoti

vaiko asmenybes skleidim4si, ugdlti aktyvrl, savimi ir savo gebejimais pasitikinti, stipri4 paZinimo

motyvacij4 turint! vaik4, sudaryi prielaidas tolesniam sekmingam ugdymui (si) mokykloje -
daugiafunkciame centre, iSugdlti savarankiSk4, atsaking4 asmeni, norinti ir pajegiant! visE

gyvenim4 mok}tis, tobulinti savo gebejimus, padeti jam lgyi asmening, pilieting ir sociokultiiring

kompetencij4, bDtin4 sekmingam tolesniam rnokymuisi, isitviminti darbo, profesines veiklos srityse,

kiirybingam dalyvavimui pilietiniame, kultlriniame ir socialiniame gyvenime.

Pagrindine veikla (kodas ti.:t.lol - reikti pagrindini issilavinim4. aririnkanri bendrqsias

programas ir iSsilavinimo standartus, (kodas 85.10.10) * ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas,

(kodas 85.10.20) prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas. Kitos veiklos kodai pagal EVRK

klasifikatoriq 56.29 Kitq maitinimo paslaugq teikimos,85.2 pradinis ugdymas, g5.5l sportinis ir
rekreacinis ivietimas, 85.52 Kuktirinis ivietimas, 85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, h,ierimas,

85.6 Svietimui b dingty paslaugry veikla, 91.01 Bibliotek1 ir archlur1 veikla.

Papildoma veikla - mokyklos patalpq nuoma.

Mokykla turi Luminor Bank AB banke tris atsiskaitom4sias seskaitas: biudZeto, specialiq,q

programq ir pavedimo 165q.

Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo ataskaitq

rinkinius. Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarl4as pagal 2017 metq IV -ojo ketvirdio paskutines

dienos duomenis.

Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys iSreik5ti piniginiais vienetais - eurais, nes nuo

2015 m. sausio I dienos Lietuvoje jvesta bendroji Europos Sqjungos valiuta - euras.

Mokyklos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojq skaidius - 79. Mokyklos

ataskaitinio laikotarpio pabai goj e patvirtinti 4 4,1 4 etatai.

ド



Kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq bei filialq ar kitq struktfrriniq padaliniq Mokykla

neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos parengtos finansines ataskaitos atitinka VieSojo sektoriaus apskaitos ir

finansines atskaitomybds standartus (toliau- VSAFAS).

Mokykla, tvarkydama buhaltering apskaitq ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi

Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatlta

tvarka. Apskaitos politika apima [kiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos

principus, metodus ir taisykles.

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama Microsoft Office Excel 2010 ir buhalterines apskaitos

programa,,BiudZetas VS".

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:

l) valstyb6s funkcij4;

2) program4;

3) le3q Saltini;

4) valstybds biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni;

Visos operacijos ir iikiniai lvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu iraiu didZiojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodiSkumo, pastovumo, piniginio mato,

palyginimo, turinio vir5enybes prieS form4 principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,

neSaliSka, visais reik5mingais atvejais iSsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripaZjstamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerialiajam turtui nustat)4us kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripazinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigiiimo
savikaina. Po pirminio pripaZinirno nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,

finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizaciiq ir
nuvertej im4, jeijis yra.

I5ankstiniai apmokdjimai ui nematerialql! turt4 apskaitoje registruojami nematerialiojo

tuno s4skaitose.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatltQ

turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu.



Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatlti ir

patvirtinti direktores 2009 m. gruodZio 28d. isakymu Nr. V-65.

Mokykloje yra Sios nematerialiojo turto grupds, joms nustatytas turto amortizacijos

laikas:

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, .jei .iis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto s4vokq ir VSAFAS nustat),tus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo

kriterijus.

Isigltas ilgalaikis materialusis tuftas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, iSskyrus

kultDros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4

nusidevdjimq ir nuvertejim4, jeijis yra. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamas lsigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas (ei jis yra) pagal

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos biiklg.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4

(tiesin!) metod4 pagal ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvus:

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos lvertinamos lsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4ja realizavimo verte.

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotrl atsargq savikain4,

Mokykla taiko konkrediq kainq jkainojimo metod4.
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Turto grupes Turto amortizacijos
normatwas (metai)

1 Programine iranga, jos licenzijos ir technine
dokumentaciia

l

2 Kitas nematerialus turtas つ
４

■

■
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Turto grupes Turto nusidevejimo

normatyvas (metai)
1 tatai 90
2 Kitl statiniai 20
3 Kitos masinos lr」 renginlal う

‘

4 Baldai 3

5 Kompiuteriai ir
.irl iranga
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Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat

apskaitomq atsargq b[d4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargl]

sunaudoj imu arba pardavimu susij usi operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti Dkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus

apskaita tvarkoma nebalansindse s4skaitose kiekine ir vertine iSraiSka.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Mokykla igyja teisg gauti pinigus ar kit4

finansini turtq pagal l7-qii VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos

sumos pirminio pripaZinimo metu yra !vertinamos isigijimo savikaina.

Vdliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atemus

nuvertejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikaina,

atemus nuvertejimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripazistamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatltus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZjstamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios

s4naudos.

Finansiniai isipareigojimai

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.

Veliau Sie jsipareigojimai jveninam i:

a) ilgalaikiai finansiniai lsipareigojimai - amortizuota savikaina;

b) trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai - isigijimo savikaina.

Pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo

padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.

Pajamos, iSskyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tikEtina, jog Mokykla gaus su

sandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai gatima

patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.



S4naudos

S4naudos apskaitoje pripaZlstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq

i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarp! padar),tq i5laidq nelmanoma tiesiogiai

susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu irjos neduos ekonomin6s naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, 5ios iSlaidos pripaZistamos senaudomis tA pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

Mokykla kas menesi pagal paskutines menesio dienos biiklg apskaidiuotas sumas moketi

uZ kasmetines atostogas pripaZista s4naudomis.

frykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie

Mokyklos finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai),

atsiZvelgiant i jq itakos reikSmg parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines

bDkles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus

ataskaitiniam laikotarpiui apra5omi aiSkinamajame raSte, kaijie yra reik3mingi.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Mokykla tvarko apskaitos veikl4 pagal segmentus. Segmentai - mokyklos pagrindines

veiklos dalys pagal atliekamas valstybes funkcijas, apimandios vienaruies mokyklos teikiamas

vieS4sias paslaugas pagal valstyb6s funkcijq klasifi kacijq.

Mokykla skiria Svietimo segmentA. Pagal 5i segment4 mokykla tvarko turto,

isipareigojimq, finansavimo sumq ir pajamq apskait?, kad galetq teisingai uZregistruoti pagrindinds

veiklos s4naudas ir pagrindines veiklos pinigq srautus.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.l' Nematerialus turtas. Per ataskaitini laikotarpi Mokykla nematerialaus turto

nelsigijo, turtas visi5kai nusidevejo ir laikotarpio pabaigoje nematerialaus turto likutine verte yra

0,00 Eur. Per 2017 m. mokykla nematerialaus turto nenurase. (1 priedas l3-ojo VSAFAS

,,Nematerialus turtas").

Pastaba Nr.2, Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitini laikotarp! Mokykla isigijo
kompiuterines lrangos uz 2353,30 Eur ir kitos biuro jrangos uZ 12646,70 Eur is rnokinio krepselio

programos le5q, Sis turtas apskaitomas turto grupeje ,,Baldai ir biuro jranga,,. tJi 28320t,24 Eur

mokykloje atlikta pastato remonto darbq i5 savivaldybes llitl - 117208,24 Eur ir i5 valstybes le5q -
166000,00 Eur, Sis turtas apskaitomas turto grupdje ,.Nebaigla statyba". Per 2017 m. mokykla

ilgalaikio materialaus turto nenuraie. (l priedas l2-ojo VSAFAS ,,llgalaikis materialus turtas").



Pastaba Nr.3. Atsargos. Informacija apie atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitinl

laikotarpi pagal atsargq grupes pateikta 1 priede.(8-ojo VSAFAS ,,Atsargos")

Pastaba Nr.4. I5ankstiniai apmokejimai. Informacija apie i5ankstinius apmokejimus

pateikta 6 priede (12-ojo VSAFAS ,,Informacija apie iSankstinius apmokejimus").

Pastaba Nr,S. Per vienerius metus gautinos sumos 46043,40 Eur. Informacija apie per

vienerius metus gautinas sumas pateikta 7 priede. (17-ojo VSAFAS ,.Finansinis turtas ir finansiniai

isipareigojimai")

4. Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto sudaro:

Pastaba Nr,6. Pinigai ir pinigq ekvivalentai - 10605,13 Eur. Informacija apie pinigus ir

pinigq ekvivalentus pateikta 8 priede. (17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai

!sipareigojimai")

2017 m. gruodZio 3l d. istaigos banko pavedimq s4skaitoje (LT194010042500396006)

likuti sudaro parama ir paramos labdaros Z% - 9393,94 Eur ir kitos I6Sos - l2l l,l9 Eur.

Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos - 1500813,01 Eur. Informacija apie finansavimo srrmas

pagal Saltini, tiksling paskirti ir iq pokydiai per ataskaitini laikotarpi pateikta 4 priede (20-ojo

VSAFAS,,Finansavimo sumos").

Finansavimo sumq likudiai pateikti 5 priede.

Pastaba Nr.s. Tiekejams moketinos sumos - 2198,37 Eur:

脱
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Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto Paskutin6 ataskaitinio
laikotaroio diena (Eur)

l Sukauptiems atostoginiams 34958,05
2 Tiekdjams uZ suteiktas paslaugas 2198,37
3 Gautinos sumos iS sa宙 valdybes(nuOma-232,00 1rimokos

-163,80)
395,80

4 Kitos gautinos sumos 539,51

IS VISO: 38091,73

つ

´ sumos i5 kitu Saltiniu sudaro:

ｍ
ｍ

Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto Paskutine ataskaitinio
laikotarpio diena (Eur)

1 Qautinos sumos uZ turto naudojim4 2793、 86
う
乙 GautinOs sumos u2 sutciktas pasiaugas ftcVЧ  imOkOS uz

Ы」k脚の

5157,81

IS VISO: 7951,67

Ｅｉ‐
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Trumpalaikiai !siparei goj imai Suma (Eur)

1 AB Kauno energiia 1887,83
う

４ AB "Energiios skirstymo operatorius" 58,53

3 UAB IMLITEX 29,53

4 UAB ,,Kauno vandenys" 40,20
5 UAB,,Tclc2`` 1,47

6 LINDSTROM UAB 33.69



7 UAB"Dezinfa‖ 24,33
０
０ UAB,,Matulena" (moksleiviu maitinimas) 122.79

IS VISO 2198,37

ｍ
ｍ

Trumpalaikiai isipareigojimai Suma (Eur)

l Moketinos su darbo santvkiais susiig sumos 0,00

IS VISO 0,00

Pastaba Nr.9. Su darbo santykiais susijg lsipareigojimai - 0,00 Eur:

Pastaba Nr.10. Sukauptos moketinos sumos - 48038,27 Eur:

Pastaba Nr.11. Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai - l2l1,19 Eur:

Pagrindind s ve iklo s sana udo s :

Pastaba Nr,12, Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos. [staigos eatq s4raie

nurodltiems darbuotojams ataskaitini laikotarp! pripaZinta s4naudq:

Pastaba Nr.l3. Amortizacijos s4naudas sudaro - 11499,68 Eur.

Pastaba Nr.14. Komunaliniq paslaugq ir ryiiq s4naudos. Ataskaitinio laikotarpio

komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudas sudaro - 53817,96 Eur.

Pastaba Nr.IS. Komandiruodiq s4naudas sudaro - 1 14,00 Eur.

Pastaba Nr.16. Kvalifikacijos kelimo s4naudas sudaro iS mokinio kreplelio - 2105,00

Eur.

弘
ヽ

Trumpalaikiai !sipareigojirnai Suma (Eur)

1 sunupti atostoginiai MK 21235,72
う
‘ Sukaupti atostoginiai SB 5533.49
3 Sukauptas soc. draudimo mokestis MK 6503,68
4 Sukauptas soc. draudimo mokestis SB 1685,16

IS VISO 34958,05

蹴
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Trumpalaikiai isipareigojimai Suma (Eur)

1 Gau」 iこankstiniai apmokttimai(UAB,,Matulcna“ 屹statas

galim江 乏da:“″」ntD
li59,93

2 Kitos moketinos sumos 51.26

IS VISO 1211,19

Ｅｉ‐
．
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S4naudos Suma (Eur)

1 Darbo uZmokesdio 541063,69
2 Socialinio draudimo s4naudos 166086,33

IS VISO: 707150,02



Pastaba Nr.l7 Sunaudotq atsargq savikaina - 963 56,14 Eur:

ｍ
ヽ

S4naudos Suma (Eur)

l Mokymo priemonds i5 MK 13683,00
つ
Ｚ VadovOliailS MK 9200,00

). Prekds i5 (savivaldybes biudZeto) 41838,46

4 MedZiagos ir inventorius i5 (kitu Saltiniu) 4650,00

5. Prekes i5 spec. Drogramos leiu 25649,99

6 Nemokamai gauta prekir.l 1334,69
IS VIS(): 96356,14

　́

）

Pastaba Nr,18 Socialiniq iSmokq s4naudas sudaro - 3730,62 Eur sunaudota mokiniq

paveZejimui uZ nemokamus bilietus - 0,00 Eur ir nemokamo maitinimo paslaugos - 3730,62 Eur.

Pastaba Nr.l9 IT ir biuro nuomos s4naudas sudaro -2702,94 Eur.

Pastaba Nr.20. Kitq pastaugq sQnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitq paslaugq s4naudas
sudaro :

Pastaba Nr.21. Kitos veiklos pajamos - 17572,00 Eur gauta uZ mokyktos valgyklos ir

kitq patalpq nuomq per 201 7 metus.

Pastaba Nr,22. Pagrindines veiklos kitos pajamos - 41998,79 Eur gauta tevq jmokq uZ

iSlaikym4 5vietimo per 2017 metus.

Pastaba Nr.23. Gryn4ji turr4 sudaro spec. lesq likudiai I 1364,72Eur.

Ilgalaikio turto likutine verte - 3017,25 Eur,

Kitos gautinos sumos ii savivaldybes - 395,80 Eur,

Gautinos sumos uZ patalpq nuomq - 2793,86 Eur,

Gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas - 5 I 57,81 Eur.

Direktorё ?;/ Danguole Deobald

Ｅｉ‐

Ｎｒ

S4naudos Suma (Eur)

] Mokiniq paZintine veikla 1286,75
2. Kitos 53768,83

IS VISO: 55055,58

Bf ..Kauno biudZetiniq jstaigq buhalterine apskaita" ,, ,/specialiste 
,42 Erika Vasiliauskiene

7


