KLAIPEDOS MAKSIMO GORKIO PROGIMNAZIJA
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M.RUGSEJO 30 D. TARPINIO FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO
SUTRUMpINTAS .q.ISKrNann.lst's nasras

I. BENDROJI DALIS
Klaipedos Maksimo Gorkio progimnazija (toliau - Mokykla) yra biudZetine istaiga, kurios
savininkas - Klaipedos miesto savivaldybe. Mokykla finansuojama i5 Klaipedos miesto savivaldybes
biudZeto. Mokykla iregistruota Jwidiniq asmenq registre, kodas 190438234, adresas S.Daukanto g. 5.
Klaipeda.
Mokyklos pagrindine veikla - pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. Mokymo forma - dienine.
Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomq1q ir kitas sqskaitas
Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4. Mokykla savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais, Svietimo
ir mokslo ministro isakymais, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos priimtais sprendimais, Klaipedos
miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, Klaipedos miesto mero potvarkiais, kitais
teises aktais bei Mokyklos nuostatais.
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu,,Del Klaipedos Maksimo Gorkio pagrindines
mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatq patvirtinimo" 2017 m, geguZes 25 d. Nr. T2-111, buvo
pakeistas istaigos pavadinimas i Klaipedos Maksimo Gorkio progimnazija ir patvirtinti nauji fstaigos
nuostatai.

Mokykla neturi liontroliuojamq arba asocijuotqjq subjektq; filialq ar kitq strukfdriniq vienetq.
Per tarpini ataskaitini laikotarpi apskaitiniq iverdiq keitimrtr ir esminiq klaidq taisymq nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA
Mokyklos apskaitos politika apra5yta 2016

m. metinio finansiniq ataskaitq rinkinio

ai5kinamajame ra5te.

III. PASTABOS
1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio nematerialiojo 7716,85 Eur ir materialiojo
turto 1251816,63 Eur balansine verte.
2. Atsargq straipsnyje nurodytas medZiagq ir Laliavg,30,60 Eur ir flkio inventoriaus 744,03 Eur
likutis.
3. I5ankstiniq apmokejimq straipsnyje nurodyta ateinandiq laikotarpiq sqnaudos 152,73 Eur ir

Lietuviu literattros ir tautosakos institutas
UAB Alma littera
UAB Kesko Senukai Lithuania
UAB Eurobiuras

Suma EUR
1190.00

t94.7s
t47.20
470.85

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 108541,37 Eur,
gautinos sumos uZ turto naudojim4, parduotas prekds, turtq, paslaugas 3175,81 Eur ir kitos gautinos
sumos 3217,63 Eur.
5. Finansavimo sumq straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likudiai. Finansavimo sumos ir jq
pokydiai pateikti 20 VSAFAS'4 priede ,,Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti ,ir jq
pokydiai per ataskaitini laikotarpi."
6. Moketinas sumas i biudZetus ir fondus sudaro pervestinos sumos ut Sildymq 208,39 Eur, uZ
temperaturos reguliavim4 0,60 Eur, uZ apsaug4 28,70 Eur ir ui Sildymo, kar5to ir Salto vandens tiekimo
sistemq eksploatavimq,3,g5 Eur Klaipedos miesto savivaldybes administracijai.
ams moketinos sumos
Suma EUR
Tiekeias
r70,7r
AB Klaipedos vanduo
1007,63
UAB Pavliia
189,40
UAB Alma littera sprendimai
700,00
UAB Ransa
1208,1 5
AB Enersiios skirstvmo ooeratorius
77.r4
Telia Lietuva. AB
42,05
UAB Inservis
22,02
Klaipedos miesto pedagogq Svietimo ir kult[ros
centras

UAB
UAB
UAB
UAB

30,60
Nextis
1s8,35
Akmila
384.74
Klaipedos resiono atlieku tvarkymo centras
78,62
Mantekas
I3 viso:
4069,41
8. Su darbo santykiais susijusiq isipareigojimq straipsnyje nurodytas istaigos darbuotojams
moketinas atlyginimas bei su darbo uZmokesdiu susijusios imokos ir mokesdiai u2 2017 m. rugsejo
men.

9. Sukauptq moketinq sumq straipsnyje nurodl.tas sukauptas atostogq rezervas ir

sukauptos

socialinio draudimo imokos.
10. Kitq trumpalaikiq isipareigojimq straipsnyje nurodytos permokos uZ pailgintos dienos
grupes ir meninio ugdymo paslaugas.
1 1. Pagrindines veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaidiuotos pajamos uZ pailgintos dienos
grupes ir meninio ugdymo paslaugas.
12. Kitos veiklos pajamoms priskirtas apskaidiuotas mokestis uZ turto nuomq 1982,97 Eur ir
patalpq suteikimo paslaugq paj amos 4061,44 Fl'tr.
13. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 4354,69 Eur.
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