
KAUNO RAJONO ZAPYSKIO PAGRINDINE MOKYKLA

ImOnOSkOdas 191092511,Bttnyё los g。 4,図uoniSkill k。 ,Zapyこ kio scn。 ,Kauno rttonas

2016 METv FINANSINIv ATASKAITu RINKINIO

AISKINAMASIS RASTAS

2016m.gruodを io 31 d.

Io    BENDROJI DALIS

1。    Duomenys apie Si flnansinill ataskaitЧ  rinkini parengusi viesOiO

sektoriaus suttekto。

Kallno rttonO Viesasis suuektas Kauno rttono ZapySkio pagrindine mokykla buvo

iregiStruOtas 2005 mo sausio 14 d.Nr.058236 Valstybes imOnes Registru Centro Kauno

flliale istaigos kodas 191092511,steigaas Kauno rttono Savivaldybes tarybao Pagrindine

veikla― gvietilnas,pagrindines veik10s riSys― pagrindinis ugdymas。

2.   2016 flnansiniai metai。

3.Istaigos flnansiniai mctai prasidcda sausio l do ir baigiasi gruodを io 31 d。

4。   Informactta apie kOntroliuojamus,asocttuotus ir kitus suttektus.

IStaiga kOntroliuttamЧ,asOcttuot ar kitaip administrudamu Suttekt neturi.

5。   Svarbios SalygoS,kuriomis veikia istaiga ir kurios gali paveikti

tOlesne iStaigOS veik11。

Svarbi■  sllygЧ, kurios gali paveikti istaigos tolimesn9 veikll ―

ncpakankalnas biudЙetinis flnansavilnas,mokinlll skaiё iaus rnazeJlmas.

Ⅱ. APSKAITOS POLITIKA

{staigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS

reikalavimais. Ataskaitq straipsniq, kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq nera.

Kauno rajono Zapy5kio pagrindines mokyklos apskait4 tvarko Kaiino rajono

savivaldybes administracijos Kult[ros, Svietimo ir sporto skyriaus Centralizuota

buhalterija pagal ,,Buhalterines apskaitos tvarkymo paslaugq 2016 m. vasario 29 d.

sutarti Nr. 3-385.

Kauno rttono Sav市 aldybes administracJos Kult■ os,こ宙etimo ir sporto sky五 aus

Centralizuota buhalterJa apSkaita tvarkO ir flnansiniЧ  ataskaitЧ  rinlcini rengiapagal Siuos

apskdtO reglamentuaanё ius teises aktus:

― Viesqo sektoriaus apskdtos ir inansitts ttska■ omybOs standartal;

― Lietuvos Respublikos buhalterin3s apskaitos istatymas;

― Lictuvos Respublikos宙 esoJo sektoriaus atskaitomybё s lstatymas;

―  Lietuvos Respublikos biudЙ etinill istaigll istatymas;

 ̈Kallno rttonO Sav市 aldybes administtacloS direktoriaus 2015-08-12 isakymas

NroIS-1446,,Kauno raono sav市 aldybes buhalterinё s apskaitos vadovas``

… Kitds apskdtO reglamentudanこ idS LR istttymds ir teises aktais.

IStaigos apskaitos politikae taikomi bidai,kurie leidZia tiksliai ir tcisingai flksuoti

iStaigOS Vykdomas祓 ines operac」 as ir OЧ ektyViai atspindOti istaigos flnansin9 b蘭 9 bei

veiklos rezultatus.

Kauno raJono Kult■ os,こ宙etimo ir sporto skyriaus Centralizuota buhalter」 a,

tvarkydama apskaitl ir sudarydalna inansiniЧ  ataskaitt riⅢini,VadOvau」 asi apskaitos

principais,kurie yra nurodyti l VSAFAS,,Finansiniu ataskaitt rinkinio pateikimas``:

1.Suttekto

2. Veiklos tOstinulno

3. PerlodiSkumo

4。  Pastovllmo

5。  Piniginio mato

6. Kaupimo

7。  Palyginilno

8. Atsargllmo

9。 Neutralllmo

10。 Turinio virSenybes pries fortna。

IStaigos apskaitatvarkomataikant(市 gybini iraζ
4。

IStaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai suraも omi naud倒 ant Lietuvos

Respublikos pinigini vienet宅 一ellrQ.

Okiniai ivykial ir藪ines Operaclos,ICuriЧ buvimas ir atlikimas ar rezuhat

lfo...linimas sus19s su u2sienio valiuta,apskaitae perskaiこ iuoJaml l euruS pagal

Lictuvos b雛まo nustatytO ttsienio valiutos santyki,paga1 21 VSAFAS nllrod)れ Is

relkalavlmus。

Apskaitos dokumentai suraSomi ir apskaitos registrai sudaromi lietu宙 Ч kalba。

Per 2016 flnansinius lnetus apskaitos politikos keitilnu nebuv。 。



Atskitt apsktttos Ouektu(matcriali● o,nemateriali●o ir inansinio turto,atsargll,

pinigЧ,isipareigqimЧ ,nemOkalnai gauto turto,atidainiЧ ,nuomOS,flnansines nuOmOs

(liZingo),pttalnЧ  ir sttaudつ apskaitOS principai,ivertinimO bidal ir metodai nustatyti

atitinlcallnl o可 ekta reglamentudanё 10se istaigos apskaitos pol■ ikos skyriuose。

PttamOS iStaigae pripttistamOS VadovauJantis kaupimo principu,t.yo apskaittte

jos rcgistruaamos tada,kd ttdirbalnos,nettsittvelgiant i pinigЧ
 gavim4。 PttamOS

iVertinarnos tilご可a verte,PttarnOS Skirstolnos i gmpes:pagrindines veiklos paalnos,

kitos veiklos pttamOs,flnansines ir investicines vcik10s pttamOS.

Sttnaudos apskaitae pripttiStamOs vadovauJantis kaupimo ir palyginimo

principais tuo,ataskaiiniu laikotarpiu,kai lttdirbamos su jomis susiiusiOS pttamos,

neatsiZvelgiant i pinigЧ gavimo momcntl.Jos apskaitae ive・ inamos tikrtta Veic.

Sttaudos skirstomos i grupes:pagrindines veik10s sttaudos,kitos veiklos sttaudOS,

flnansines ir invcsticines veik10s sOnaudOS。

Nematerialusis turtas istaigos apskait●e reglstruttalnaS ISlglJlmo ar

pasigaminimo savikaina。 lstaigos nematerialiudu turtu laikomas toks tllrtas,kuris yra

lengvai atskirialnas nuo kitt nemateriali● O turtO viene毎,tiketina,kad istaiga bisimais

lalkotarpiais iS turto gaus ekOnomines naudOs:galima patikimai nustatyti tllrto isigttimO

ar pasigalninimo savikai襲 ,iStaigaturi teis9 tuo tllrtu disponuoti。

IStaigos ncmate五 alusis tllrtas skirstomas i tOkias grupes,kurioms pat宙 rtintas

Amo■izaciia Skaiこ iu● alnataikant ticsini alnottiZaclos skaiё iavimo metodQ.

Nematcrialusis tllrtas turi b■ i llllragomas ji perlcidttiant arba jei Sis turtas

ncbeatitinka ncmateriali● o turtO p五pttinimo kriterJЧ .

Ilgalaikis materialusis turtas istaigos apskait● e registru● amas isigJimO arba

pasigaminimo savikaina,jei jo ve■ ё yra ne mttesne nei 500 eur.(Sis kriteriius

netaikomas nekilnttamttarn turtui,kilnttalnOSiOms kulttos vertybems il transporto

priemonems),istaigos veild● e tarnaus ilgiau nei vicnerius metus,pagristai tiketina,kad

iStdga bisimasiais laikotarpiais iS turto gaus ekonomines naudos,gdima pttikim滅

nustatyti tu■o lsigJimO ar pasigalninimo savikainl,lstttga turi teis9 tuo tu血

disponuoti.

[staigoje yra ilgalaikio materialiojo turto grupes ir nustatytas naudingo tarnavimo

laikas:

NusidёvlimaS Skaiёiuaalnas taikanttiesini nuSidevlimO skaiё iavimo metod宅。

1lgdaikis materialusis turtas llllragomas iS apskaitos,kd jis perleittiamas,

Lietuvos Respublikos teises aktu nustaり a tvarka pnpazintas nereikalingu arba

netinlcamu(negalimu)naudOti,yra prarandalnas del vagysこ i■,stichiniu nelaimiЧ  ar ki旬

priettasё iЧ。

Biologinis turtas.Istaiga biologinio turto neturl。

Finansinis turtas,Istaiga ilgalaikio inansinio tllrto neturi.

Finansiniai isipareigttimai iStaigOS apskaitge skirstomi l ilgalaikius ir

trllmpalaikius iSipareig● imus.IlgalaikiЧ  flnansiniЧ  iSipareigaimu nera.Trumpalaikis

flnansinis isipareigttimas-26417,46 EUR,tai inansinis isipareigttimas,kuri priVa10ma

iVykdyti per 12 menesi■,skaiこ iu可 ant nuO paskutines einallntto ataSkaitinio lalkotattio

dienoso Finansiniai isipareigdimai apskait● e regiStrudami tik tada,kd yra ivykdOmos

宙sos sヴygos,nustatytos lslparelgoJlmui atsirasti,ir lstaiga prisiima lslparelgoJlmQ

sulrnokOti pinigus.

Atsargomis laikomas istaigos trumpalaikis tllrtas,lcuri iStaiga per vienus metus

sunaudtta pttamOmS uttdirbti ar vieSosioms paslaugoms tcikti arba kuris yra laikomas

nllmatant ji parduOti ar paskirstyti vykdant iprasta veilC11,taip pat nebaigtt galninti

prekiu ir nebaigtt teikti paslaugЧ  vertO vykdant trumpalalkes sutartis.Atsargomis taip

pat laikomas istaigos ikinis inventorius― materialusis turtas,kuris yra naud倒 amas

4

1 Pastatai
Pastatai (sienos 2,5 ir daugau plytq storio, perdengimai
ir denginiai gelZbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

７５
［

‐００

ｍ。
1.2 Infrastrukttt「os ir kiti statinai 15m.
2. Ma5inos ir irenginiai
2.1 Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ry5io

irenginiai
3m。

2.2 Kitos ma5inos ir irenginiai 10m.
3. Baldai ir biuro iranga
3.1 Baldai 7m
3.2 Kompiuteriai ir iu iranga 4m.
3.3 Kopiiavimo ir dokumentu dauginimo priemones 4m。

3.4 Kita biuro iranga 4m.
4. Kitas ilealaikis materialusis turtas
4.1 Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 6m.
4.2 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5m。

naudingo tarnavimo laikas:

1
Programine iranga, jos licenzijos ir technine
dokumentacija

l ln。

3 Kitas nematerialusis turtas 2m。

Ｏ
Ｊ



daugiau nei vien4 kart4 ir kurio isigijimo ar pasigaminimo savikaina maZesne uZ

Vyriausybes nustatyt4 minimali4 istaigos materialiojo turto vertg. Registruojant atsargas

apskaitoje, jos ivertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines

ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynqf arealizavimo verte.

Kai atsargos (iskaitant nebaigtas vykdyi sutartis) parduodamos (iskaitant mainus,

jei jie galimi) ar kitaip perleidZiamos/perduodamos, jq balansine verte turi bflti

pripaZistama to laikotarpio s4naudomis, kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos arba

suteikiamos vie5osios paslaugos. Atiduoto naudoti lstaigos veikloje flkinio inventoriaus

verte i5 karto pripaiistama sqnaudomis.

Pinigai - pinigai, esantys baok l s4skaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

lstaiga atidej iniq neformuoj a.

III. PASTABOS

Papildoma informacij a pateikta ai5kinamojo raSto lenteldse:

1. Nematerialiojo turlo balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi.

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini

laikotarpi.

3. Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini

laikotarp!.

4. Pagrindines veiklos kitos pajamos.

5. Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sqnaudos..

6" Informacija pagal veiklos segmentus.

7. Finansines ir investicines veiklos pajamos ir s4naudos.

8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas.

9. Atsargq vertes pasikeitimas per atskaitini laikotarpi.

10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.

1 1. Informacija apie i5ankstinius apmokejimus.

12. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalpntus.

13. Informacija apie isipareigojimq dali.

Direktorius Raimondas Bartkus
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