ANTAZAVöS JUOZO GRUODŽIO VIDURINö MOKYKLA
2012 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDROJI DALIS
1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 190205194, juridinių asmenų
registre įregistruota 1995 m. rugpjūčio m÷n. 8 d., subjekto adresas – Antazav÷, LT-32260, Zarasų
rajonas.
2. Viešojo sektoriaus subjektas yra savivaldyb÷s biudžetin÷ įstaiga, kurios steig÷ja yra
Zarasų rajono savivaldyb÷s taryba ir yra savivaldyb÷s biudžeto asignavimų valdytojas. Mokykla turi
antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir įstaigos pavadinimu, sąskaitas Swedbank, AB banke.
Subjektas priklauso Zarasų rajono savivaldyb÷s viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis
subjektas – Zarasų rajono savivaldyb÷s administracija. Veiklos funkcijos apibr÷žtos mokyklos
nuostatuose. Mokykla vykdo švietimo viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Pagrindin÷ veikla –
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo paslaugų teikimas,
maitinimo paslaugų teikimas.
3. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų n÷ra.
4. Filialų ir struktūrinių vienetų n÷ra.
5. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 53 darbuotojai, t. sk.
vidutiniškai dirbo 31 pedagoginis darbuotojas ir 22 aptarnaujančio personalo darbuotojų.
II. APSKAITOS POLITIKA
6. Mokyklos buhalterin÷s apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos buhalterin÷s apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomyb÷s įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartais
(toliau – VSAFAS) ir kitais teis÷s aktais.
7. Apskaitos politikos tikslas – tvarkyti apskaitą atsižvelgiant į veiklos ypatumus,
VSAFAS ir kitų teis÷s aktų reikalavimus.
8. Finansin÷se ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos
piniginiais vienetais - litais.
9. Apskaitos politika patvirtinta 2010 m. geguž÷s 14 d. mokyklos direktor÷s įsakymu
Nr. VK-167.
10. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir
apskaitos principus, metodus ir taisykles.
III. PASTABOS
11. Finansin÷s būkl÷s ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimas bei detalizavimas:
11.1. Nematerialiojo turto vert÷s pasikeitimų nebuvo.
11.2. Ilgalaikio materialiojo turto vert÷ pasikeit÷, nes buvo įsigyta ilgalaikio turto ,
kurio įsigijimo savikaina 9100,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį Zarasų rajono savivaldyb÷s
administracijai perduota nekilnojamo turto, kurio bendra įsigijimo vert÷ -113519,00 Lt., likutin÷
vert÷ 0,00 Lt. (Zarasų rajono savivaldyb÷s tarybos 2012-03-02 sprendimas Nr. T-62). Balansin÷
vert÷ pasikeit÷ ir d÷l priskaitytų pagal normatyvus nusid÷v÷jimo sąnaudų.
11.3. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumaž÷jo, sunaudojus mokyklos reikm÷ms
tenkinti.
11.4. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – tai
neišmok÷tas priskaitytas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, įsiskolinimas tiek÷jams
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už prekes ir paslaugas, sukauptos atostoginių sumos (su sodra), kitos gautinos sumos - tai
gyventojų įsiskolinimas už gyvenamųjų namų šildymą.
11.5. Finansavimo sumos detalizuojamos 20-ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo
sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.
11.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai – atostoginių kaupiniai ketvirčio pabaigai,
įsipareigojimai darbuotojams, tiek÷jams, priskaičiuotos ir išskaičiuotos soc. draudimo įmokos ir
pajamų mokestis.
12. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimas bei detalizavimas:
12.1. Ataskaitoje pagrindin÷s veiklos pajamos – tai panaudotų finansavimo sumų iš
valstyb÷s ir savivaldyb÷s biudžeto, ES ir kitų šaltinių pajamos ilgalaikiam turtui ir atsargoms
įsigyti, kitoms išlaidoms.
12.2. Pagrindin÷s veiklos sąnaudos – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo,
ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo, komunalinių paslaugų (šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir
kanalizacijos) ir ryšių, transporto, kvalifikacijos k÷limo, sunaudotų atsargų, kitų paslaugų, kitos
sąnaudos.
13. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos nekeit÷me, esminių klaidų netais÷me.
14. Neapibr÷žtų įsipareigojimų ar neapibr÷žtojo turto ataskaitinių laikotarpiu nebuvo.
15. Reikšmingų įvykių ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.
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