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PRIE 2014 METŲ II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I.BENDROJI DALIS
Gimnazijos steigėja yra Panevėžio rajono savivaldybė. Gimnazija įregistruota Lietuvos
Respublikos Juridinių asmenų registre 1995-06-07.
Mokyklos teisinė forma-viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga.
Buveinės adresas – Laisvės g.18, Krekenava LT38310, Panevėžio r.
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje vykdomos bendrojo lavinimo programos, t. y
.pradinio, pagrindinio, vidurinio ir adaptuota pradinio, pagrindinio ir vidurinio, ugdymo programos.
Mokykla 2013m. rugsėjo 30 d. įregistruotų filialų ir atstovybių neturėjo.
Mokyklos tikslai išugdyti vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių,
savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu, turinčiu komunikacinius gebėjimus, padėti
įsisavinti informacinę kultūrą, gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį ir raštingumą,
gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą, turėti pagrindus dorovinei, estetinei ir mokslinei
kultūrai, pasaulėžiūrai formuoti, sudaryti sąlygas pilietinės ir politinės kultūros pagrindams, padėti
šeimai vykdyti vaikų globos ir ugdymo funkcijas, organizuoti ugdymo procesą vadovaujantis
švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis ikimokyklinio ugdymo programomis. Užtikrinti
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumą
Vidutinis mokykloje darbuotojų skaičius 2014 metais-73žm, 2013 metais-72žm.
APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika įmonėje patvirtinta 2010m.kovo 23d. direktoriaus įsakymu NrV1-175. Išsamus
apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2013m. gruodžio 31d. finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte.
II. PASTABOS
Už ataskaitinį laikotarpį Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos parengtos
ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS)

reikalavimus taikytinus biudžetinių įstaigų apskaitai. Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansinių
apskaitų rinkinį , vadovavomės šiais principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo,
piniginio mato, atsargumo . Atskaitose pateikiama informacija apie Krekenavos Mykolo Antanaičio
gimnazijos veiklos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes finansuoti
savo veiklą ir vykdyti įsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.
Gimnazijos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas , naudojamas
ir disponuojamas savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.
Turtas , valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (panaudos) , registruojamas nebalansinėje
sąskaitoje.
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami mokyklos sąskaitų plano sąskaitose
parengtose pagal VSAFAS reikalavimus atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių
ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.
Gimnazija rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
2014m. II –o ketvirčio finansinį rinkinį sudaro :
Finansinės būklės ataskaita - 2-ojo VSAFAS 2 priedas (pridedama);
Veiklos rezultatų ataskaita - 3-ojo VSAFAS 2 priedas (pridedama);
Finansavimo sumų ataskaita – 20-ojo VSAFAS 4 priedas (pridedama);

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiami elementai-turtas, finansavimo sumos,
įsipareigojimai – apibūdina gimnazijos finansinę būklę.
Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai-pajamos ir sąnaudos-reikalingi
gimnazijos veiklos rezultatams įvertinti. Vertindama finansinių ataskaitų elementais, gimnazija
vadovaujasi VSAFAS reikalavimais ir taisyklėmis, aprašytomis VSAFAS ir apskaitos tvarkų
aprašuose.
Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos litais su centais.
Gimnazijoje per 2014-01-01- 2014-06-30 ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo
ir klaidų taisymo ,kaip numato 7-asis VSAFAS <<Apskaitos politikos,apskaitinių įverčių

keitimas ir klaidų taisymas >> nebuvo.
Gimnazijos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas artimausiu metu nenumatomas.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per 2014-01-01 – 2014-06-30
Ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
Sprendimų dėl teisinių ginčų per 2014-01-01 – 2014-06-30 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos (2013-12-31)
nebuvo.
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