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2016 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016 m. liepos 14 Nr.BI. Bendroji dalis
1.Įregistravimo metai
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla (toliau – mokykla) yra biudžetinė
Kauno miesto savivaldybės įstaiga , turinti juridinio asmens teises:
įregistruota 1995 m. balandžio 10 d., rejestro Nr.029329;
įstaigos kodas 190144453 ;
adresas : Aušros.g. 32 Kaunas.
Pagrindinė veikla : formalųjį švietimą papildantis ugdymas.
Steigėjas – Kauno miesto savivaldybės taryba. Mokyklos tikslas – padėti įgyti
pradinius muzikinius įgūdžius, teikti galimybę atskleisti kūrybinius sugebėjimus bei prigimtines
menines galias, teikti galimybę susipažinti su pasirinktos muzikos srities ir konkrečios muzikinės
raiškos instrumento savybėmis, teikti konkrečios muzikos srities ir instrumento technologijos,
meninės bei kūrybinės terpės pažinimo pagrindus.
Įstaiga yra išlaikoma iš Valstybės bei Kauno miesto savivaldybės biudžetų pagal
asignavimų valdytojo patvirtintą programų sąmatą. Įstaiga gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurias
sudaro gauta fizinių ir juridinių asmenų parama, bei kitų teisėtu būdu gautų lėšų.
Įstaigos

buhalterinė apskaita tvarkoma Excel ir finansinės apskaitos informacine

sistema PROGRAMIKA.
2.Finansinai 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 per 2016 metus vidutiniškai dirbo 121 darbuotojai.
6.Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos
veiklą
Tolesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. Apskaitos politika

2014 m. metinių ataskaitų rinkinys, kuriame yra aprašyta apskaitos politika galima
rasti paspaudus šią nuorodą :
http://www.kacanauskas.kaunas.lm.lt/index.php?psl=finansine-veikla
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos 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“
Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos finansiniai metai sutampa su
kalendoriniais metais. Tarpinės finansinės ataskaitos parengtos pagal VSAFAS reikalavimus.
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos 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;

