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I. BENDROJI DALIS

Kauno Bernardo BrazdZionio mokykla, (toliau - mokykla) yra biudZetine Kauno

miesto savivaldybes israiga, iregistruota I995 m, balandzio 3 d., versija I I (2014-08-06) istaigos

kodas 190138361, turinti jurid inio asmens teises. Steigejas Kauno miesto saviraldyb0s taryba.

Mokyklos tikslas - i3ugdyti harmoningq ir savaranki5k4, laisvq ir alsaking4.

kirrybingq ir krik5dioniSkomis vertybdrnis besivadovaujandiq asmenybg, siekianli4 'r,isq

gyvenimq mok).tis, tobulirti savo gebejimus, padeti jai igyi asmening, pilieting ir sociokult[ring

kompetencij4. bltin4 sekmingam tolesniam mokymuisi, isitvirtinimui profesines veiklos

pasaulyje, kfirybingam dalyvavimui pilietiniame, kult0riniame ir socialiniarne gyvenine.

Pagrindin6 veikla (kodas 85.3) - teikti kokybiSk4 ir atitinkanti vaiko poreikius

ikimokyklini ugdym4. Teikti pagrindini i3silavinimq, atitinkant! bendr4sias programas ir

iisilavinimo standartus. Kitos veiklos kodai pagal EVRK klasifikaloriq 56.29 Kitq maiti inru

pasbugtl leikimas, 85.1 Ikimokyklinis ugdynas,85.2 ?radinis agdynms, 85.51 Sportinis ir
rekreacinis ivietinx, 85.52 K tiirinis lvietinrus, 85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtds,

ilietimas, 85.6 Srie timui brtdingl paslaugq veikla, 9l.01 Bibliotekry ir arcny,\q veikla.

Papildoma veikla - mokyklos patalpq nuorua.

Mokykla filialq ir struktiiriniq vienelq neturi, kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq

taip pat neturi. Svarbiq sqlygq ir aplinkybiq, kurios gali paveikti mokyklos tolimesnq vciklq,

nera.

2018 m. antro ketvirtio pabaigoje darbuotojq skaidius firokykloje buvo 81.

Finansinese ataskaitosc pateikiarni duomenys isrcikSti piniginiais vicnct&is - eurois,

nes nuo 20'15 m. sausio 1 dienos Lietuvoje ivesta bendroji Europos Sqiungos valiuta - euras.



II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos finansiniq ataskaitq rinkinys parenSlas vadovaujantis VSAFAS

reikalavimais. Ataskaitrl straipsniq, kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq n6ra. Apskaitos

politika apra5yta 2017 m. metiniq finansiniq ataskaitq ailkinamajame ralte'

III. PASTABOS

L Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas patcikiamas likutine verte.

2. Finansavimo sumq detalizavimas pateiktas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedq'

3. NeapibrdZtq isipareigojimq ar turto neturime.

4. Reik5mingq iq'kiq per ataskaitini laikotarpi neivyko.

Direktoriaus pavaduotojas 0kio reikalams'

vaduojantis direktoriq Juozas Jasionis
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