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BENDROJI DALIS 

  

 

1. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla yra juridinis asmuo, 

nesiekianti pelno Kauno miesto savivaldybės institucija:    

kodas -  190133962; 

adresas – Aukštaičių g. 78, LT-50284 Kaunas 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos steigėjas – Kauno miesto 

savivaldybė, kodas 111106319, Laisvės al.96, LT-44251.  

Pagrindinė mokyklos veiklos sritis – bendrasis vidurinis mokymas , kodas 802130 

(pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie LR 

Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226). 

Įstaiga savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, LR švietimo ir  

kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir 

mokyklos nuostatais. 

 Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokyklayra išlaikoma iš Valstybės 

bei Kauno miesto savivaldybės biudžetų pagal asignavimų valdytojo patvirtintą programų sąmatą. 

Mokykla gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro gauta fizinių ir juridinių asmenų parama, bei 

kitų teisėtu būdu gautų lėšų. 

 2. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus – nėra. 

 3. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų subjektų neturi. 

 4. Filialų įstaiga neturi .   

 5. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia tolesnę 

mokyklos veiklą – nėra. 
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6. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinėje mokykloje veiklos nutraukimas 

nenumatomas. 

              7. Įstaigos  buhalterinė apskaita tvarkoma Excel ir finansinės apskaitos informacine 

sistema PROGRAMIKA. 

 8.  Įstaigoje per 2015 metus vidutiniškai dirbo 64 darbuotojai. 

 

II. Apskaitos politika 

 

1. 2014 m. metinių ataskaitų rinkinys, kuriame yra aprašyta apskaitos politika galima 

rasti paspaudus šią nuorodą : 

            http://www.gediminas.kaunas.lm.lt/finansai-2014  . 

2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių 

finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos – nėra. 

 3. Mokyklos gaunamos pajamos iš nuomos  apskaitomos kitoje veikloje, o sąnaudos – 

pagrindinėje veikloje pagal savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos- pajamų lėšų  

sąmatoje numatytus asignavimus. 

4. Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. Įstaiga tvarkydama 

buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos politika apima 

ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi 

apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio 

pateikimas“ 

 5. Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. 

 6. Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Tarpinės finansinės 

ataskaitos parengtos pagal VSAFAS reikalavimus. 

 7. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos tarpinį finansinių 

ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: 

 Finansinės būklės ataskaita; 

 Veiklos rezultatų ataskaita; 

 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį; 

 

 7. Sprendimai dėl teisinių ginčų – nėra. 

 8. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos – nebuvo.  
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