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2013 m. RUGSĖJO 30 d. 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus 

subjektą. 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų  mokykla yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo,turintis komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį 

savarankiškumą. Įstaiga  įregistruota Juridinių asmenų registre 2005m. gegužės 25 d. 

2009 balandžio 22 d. pakeitė pavadinimą iš VŠĮ Jaunojo  kario mokykla „Lūšiukai“ į VŠĮ 

Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla . Įm. kodas 300117533. Steigėjas - Kauno 

miesto savivaldybė ir Vidau reikalų ministerija. 2013 kovo 18 d. mokykla pakeitė pavadinimą – 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla. 

 Įstatinis kapitalas 2000.00 Lt. 

Pagrindinė veikla iki 2012 rugpjūčio 31d. - neformalus švietimas.12-17 metų paauglių 

karinis, patriotinis ir humanitarinis lavinimas turiningai papildantis jų laisvalaikį ir didinantis 

užimtumą. Nuo 2012 rugsėjo 1 d. mokykla pakeitė veikla – pradėjo vykdyti formalųjį švietimą. 

Veiklos rūšies kodai: 85.51.00 „Sportinis ir rekreacinis vaikų ir jaunimo švietimas“, 

     85.31.10 „Pagrindinis ugdymas“, 

     85.31.20 „Vidurinis ugdymas“. 

Mokykla savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija , Lietuvos Respublikos 

švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir įstatais. Mokykla nevykdo komercinės 

ūkinės veiklos, yra paramos gavėja. Taip pat gali tekti paramą ir labdarą. 

2.  Finansiniai metai 

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1d.ir baigiasi gruodžio 31d. 

3.  Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus 

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

4.  Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus 

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

5.  Informacija apie  įstaigos  vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį  laikotarpį 

Įstaigoje  2013 m. rugsėjo 30 d. dirbo 83 etatiniai darbuotojai. 

6.  Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą 

Įstaiga neturi tokių aplinkybių, kurios paveiktų tolesnę jos veiklą. 



 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Viešosios įstaigos apskaita vykdoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Pelno nesiekiančių 

ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

sudarymo ir pateikimo taisyklėmis“ ir mokyklos direktoriaus patvirtinta 2011 m. birželio 07 d. 

įsakymu Nr. V-61 apskaitos politika. 

Sąnaudos apskaitoje registruojamos ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir 

pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. 

Įstaigoje apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos 

Respublikos piniginį vienetą-litą, o prireikus - ir litą, ir užsienio valiutą. 

        Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos 

uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimo laiką.   

Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta vykdant projektinę bei 

mokyklos veiklą per ataskaitinį laikotarpį ir negali būti siejama su ateinančiais laikotarpiais.  

          Veiklos sąnaudos skirstomos į projektines bei bendrąsias administracines sąnaudas. 

Finansinė atskaitomybė koreguojama, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar 

nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims. 

 

                                             III. PASTABOS 

 

Mokyklai per 2013 metų pirmą pusmetį Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Kultūros ir švietimo departamentas pervedė lėšų darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam 

draudimui ir kitoms išlaidoms Pagal „Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programą“ 486,9 

tūkst. Lt., pagal „Valstybinių funkcijų vykdymo programą“ 710,7 tūkst.Lt. vaikų pavežėjimui 30 

tūkst. Lt. 

Kreditoriniai įsipareigojimai moksleivių pervežimui – 18,3 tūkst. Lt, moksleivių nemokamo 

maitinimo išlaidoms – 0,5 tūkst. Lt, UAB Tele2 – 0,2 tūkst. Lt, UAB „Lits“ – 0,4 tūkst. Lt, AB Teo 

-0,2 tūkst. Lt, UAB Kauno vandenys – 0,5 tūkst. Lt , UAB Spaudos erdvė – 0,4 tūkst. Lt MB 

Žaliuzės Kaune – 0,8 tūkst. Lt, UAB Baltų lankų leidykla – 2,9 tūkst. Lt, UAB Sinerta LDC – 0,2 

tūkst. Lt UAB Vertika – 7,0 tūkst. Lt, UAB Divetis – 3,1 tūkst. Lt, UAB Senukų prekybos centras- -

1,9 tūkst. Lt, UAB Kauno profilaktinės dezinfekcijos stotis - 0,1 tūkst. Lt, UAB Tavo mokykla – 

0,1 tūkst. Lt. 

Gauti projektų finansavimai 1 tūkst. Lt., tėvų parama stovyklos organizavimui 12,8 tūkst. 

Lt, pagal finansavimo sutartį su Kauno miesto savivaldybe organizuoti dienos vasaros stovyklą 

„Lituanikos skrydis“ – 10,4 tūkst. Lt, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas – 13,5 tūkst. Lt.      



Gautinos sumos pagal pasirašytas finansavimo sutartis su Kūno kultūros ir sporto 

departamento – 10 tūkst. Lt. sporto inventoriaus pirkimui, Socialinių paslaugų priežiūros 

departamento – 1 tūkst. Lt. 

Ilgalaikio turto, kuris teiktų ekonominės naudos ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už nustatytą minimalią ilgalaikio turto vertę, per 2012 

metų ataskaitinį laikotarpį  įstaiga įsigijo – buhalterinę apskaitos programą, tai yra pateikta balanso 

ilgalaikio turto dalyje. 

Visas kitas ilgalaikis turtas, kuriuo naudojasi mokykla veiklai vykdyti, yra gautas pagal 

panaudos sutartį iš Vidaus reikalų ministerijos ir naudojamas neatlygintinai.  

Vidaus reikalų ministerija pagal panaudos sutartį taip pat suteikė naudoti mokyklos veiklai 

kompiuterinės technikos.  

Balanso trumpalaikio turto dalyje apskaitomi išankstiniai apmokėjimai, grynų pinigų kasoje 

ir banko sąskaitoje likučiai. 

Atsargos – tai trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja per vienerius metus arba per vieną 

veiklos ciklą. Į atsargų įsigijimo savikainą yra įskaitytas ir pridėtinės vertės mokestis, kadangi 

įstaigai šis mokestis negrąžinamas. Apskaičiuojant veikloje sunaudotų atsargų savikainą yra 

taikytas FIFO būdas, t.y. daryta prielaida, kad pirmiausia sunaudojamos atsargos, kurios buvo 

įsigytos anksčiausiai, laikotarpio pabaigoje likusios atsargos yra įsigytos vėliausiai. Ataskaitinio 

laikotarpio pabaigai atsargų likučio nefiksuota. Užsienio valiuta gautinos sumos pirminio 

pripažinimo metu yra įvertinamos litais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Valiuta gautinos 

sumos balanse yra įvertintos litais, taikant balanso datos valiutos kursą. Gautinos sumos visada 

perkainojamos finansiniams metams pasibaigus. 

Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Atgavus anksčiau 

pripažintas abejotinas skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų 

sąnaudos. 

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriami visi kasoje, banko sąskaitoje turimi pinigai.  

Pinigai kelyje - atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis. Tai bendrovės darbuotojams iš įmonės 

kasos ar sąskaitų banke išduoti pinigai, skirti įnešti į įmonės kasą ar sąskaitą banke bei veiklos 

išlaidoms. 

Finansinėje apskaitoje registruojami esamieji įsipareigojimai, t. y., kai Įstaiga prisiima 

prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Įmonės vadovybės sprendimai pirkti turtą ateityje, 

planuojami sandoriai yra būsimieji įsipareigojimai, kurie balanse nerodomi. Įsipareigojimai 

įvertinami kalendoriniams metams pasibaigus (sudarant metinę finansinę atskaitomybę). 
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