VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2013 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS
2013-04-18 Nr. S-128
Visaginas
I.

Bendroji dalis

1. Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla įsteigta 1996 m. rugpjūčio 20 d., Visagino miesto
tarybos 1996 m balandžio 25 d. sprendimu Nr.78.
2. Įmonės kodas – 193170510.
3. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2004-12-06 Nr. 0031269.
4. Adresas: Energetikų g.56, Visaginas.
5. Teisinė forma - savivaldybės biudžetinė įstaiga.
6. Mokykla yra juridinis asmuo. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir mokyklos nuostatais.
7. Įmonė turi savo antspaudą.
8. Pagrindinė įmonės veiklos sritis - švietimas.
9. Mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
10. Darbuotojų skaičius 2013-03-31 – 54.
II.

Apskaitos politika

Mokykloje buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių
įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės
aktais bei mokyklos buhalterinės apskaitos vadovu, reglamentuojančiu buhalterinės apskaitos
tvarkymą.
III.

Pastabos Finansinės būklės ataskaitoje

1. Turtas parodytas likutine verte
1845583
Iš valstybės biudžeto..............................................................................51390
Iš savivaldybės biudžeto.....................................................................1497291
Iš kitų šaltinių.......................................................................................296902
2. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina
1994
Iš uždirbtų pajamų....................................................................................1516
Iš pavedimų lėšų.........................................................................................478
3. Išankstiniai apmokėjimai
____431
Iš valstybės biudžeto......................................................................................0
Iš savivaldybės biudžeto.............................................................................431
4. Sukauptos gautinos sumos
233992
Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto...........................................70146
Atostoginių kaupiniai iš savivaldybės biudžeto.......................................9807
Sukauptos finansavimo pajamos:
Iš valstybės biudžeto..............85051
(darbo užm ir tiekėjų kredit)
Iš savivaldybės biudžeto..........59988
Iš kitų šaltinių..................... ......9000

5. Kitos gautinos sumos
491
Tai: įsiskolinimas tėvų už mokinių maitinimą .............................................491
6. Pinigų likutis sąskaitoje
6066
Iš valstybės biudžeto......................................................................................227
Iš savivaldybės biudžeto..................................................................................12
Iš kitų šaltinių...............................................................................................5299
Iš uždirbtų pajamų..........................................................................................528
7. Finansavimo sumos
852030
Iš valstybės biudžeto (ilg. turto, atsargų, pinigų, išankst. apmok.).........51617
Iš savivaldybės biudžeto (ilg. turto, atsargų, pinigų, išankst. apmok.)....1497734
Iš kitų šaltinių
(ilg. turto, atsargų, pinigų, išankst. apmok.)........302679
8. Tiekėjams mokėtinos sumos
51390
Iš valstybės biudžeto......................................................................................8297
Iš savivaldybės biudžeto..............................................................................33184
Iš uždirbtų pajamų...........................................................................................909
Iš kitų šaltinių................................................................................................9000
9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
103558
Iš valstybės biudžeto.....................................................................................76754
Iš savivaldybės biudžeto.............................................................................. 26804
10. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai)
79953
Iš valstybės biudžeto.....................................................................................70146
Iš savivaldybės biudžeto.................................................................................9807
11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.
1626
Tai: tėvų įnašai už maitinimą . ......................................................................1626
IV. Veiklos rezultatų ataskaita
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos pajamos
ir pagrindinės veiklos sąnaudos.
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