Anyk5diq Antano Baranausko pagrindine mokykla

AISKINAMASIS naSres
prie finansinds atskaitomybds 2017 birielio mdn.30 d.
2017 m.liepos men. l7d.
AnykSdiai

I. BENDROJI DALIS

I.1 AnykSdiq Antano Baranausko vidurine mokykla isteigta 1980m. Mokykla yra biudZetine,
nesiekianti pelno savivaldybes Svietimo istaiga, turinti vieSojo juridinio asmens statusq. [staiga
Valstybiniame registrq centre iregistruota 1995m. kovo 02d. Nr.031863. Kodas 190047449, Buveine
S.Neries g. 5, Anyk5diai, LT-29145. Mokyklos savininkas Anyk5diq rajono savivaldybe, identifikavimo
kodas 188774637.
2013m. rugsejo 01 d. vidurine mokyklareorganizuota i pagrindinE mokyklq.
I.2. Mokyklos pagrindine veikla - pagrindinio ugdymo mokykla, kitos paskirtys
specialiojo,
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo mokykla. Mokoma lietuviq
kalba, Mokymo formos - dienine, savarankiSko mokymosi, mokymo namuose, modulinis mokymas.
Mokyklos skyriai:
Specialiojo ugdymo skyrius - daugiafunkcis centras.
1.3. Mokykloje 2017 m. birLelio men. 30d. dirbo 90 darbuotojq. I5 jq 59 pedagoginiai
darbuotojai,3l - kt. personalas.
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II. APSKAITOS POLITIKA
Apskaitos politika yra apra5yta Mokyklos 2016 m. finansiniq ataskaitq aiSkinamajame ra5te.
Nuo euro ivedimo datos, t.y. nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitos dokumentuose ir apskaitos
registruose visos nuorodos I litus laikomos nuorodomis i eurus, o sumos litais perskaidiuojamos eurais
pagal neatSaukiamai nustatyt4 euro ir lito perskaidiavimo kurs4.
Nuo 2015 m. sausio ld. Lietuvos Respublikos piniginis vienetas - euras, todel nuo Sios datos
finansiniq ir biudZetinirl ataskaitq rinkiniai pateikti eurais.

III. PASTABOS
Pastaba Nr.1 Nematerialus turtas. Per ataskaitini laikotarpi mokykla nematerialaus turto neisigijo.
Pastaba Nr.2 Ilgalaikis materialus turtas.20llm. birZelio men. 30d. ilgalaikio materialiojo turto
likutine vefte yra 576029,88 eurai. Per ataskaitini laikotarpi nemokamai gavome ilgalaikio turto (baldq)
uZ 2808,17 eurq.
Pastaba Nr.3 Atsargos. 2017m. birlelio men. 30d. medZiagq likutis 683,89 eurai. Kuro 104,83 eurai.
Pastaba Nr.4 ISankstiniai apmokejimai. Ateinandiq laikotarpiq s4naudos (laikraSdiq prenumerata
ir transporto priemoniq privalomas draudimas) 2017 m, birLelio men. 30d. yra 1126,38 eurai, i5ankstinis
mokejimas uZ vadovelius ir mokyklinE dokumentacij4- 1844,98 €.
Pastaba Nr.S Per vienerius metus gautinos sumos 85335"80 eurq. Sia sumq sudaro turto nuoma 146,40 eurq, gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas 413,97 ir sukauptos finansavimo pajamos 82488,78
eurai, bei sukauptos savivaldybeje pajamos uZ teikiamas paslaugas 2286,65 eurai.
Pastaba Nr.6 Pinigai ir pinigq ekvivalentai 2017m. birZelio 30d. yra 3198,77 eurai. Pavedimq
leSq sqskaitoje
1925,11 eurq, pajamq uZ teikiamas paslaugas nepervestq savivaldybei s4skaito.ie -2,27
eurai, ES erasmus+ KA1 projekto s4skaitoje
1268,07 eurai. Likutis kasoje * 3,32 eurai.

-

-

-

-

