Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie finansinės atskaitomybės 2018 kovo mėn. 31 d.
2018 m. balandžio mėn. 18 d.
Anykščiai
I. BENDROJI DALIS
I.1 Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla įsteigta 1980m. Mokykla yra biudžetinė,
nesiekianti pelno savivaldybės švietimo įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Įstaiga
Valstybiniame registrų centre įregistruota 1995m. kovo 02d. Nr.031863. Kodas 190047449, Buveinė
S.Nėries g. 5, Anykščiai, LT-29145. Mokyklos savininkas Anykščių rajono savivaldybė, identifikavimo
kodas 188774637.
2013m. rugsėjo 01 d. vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą.
I.2. Mokyklos pagrindinė veikla – pagrindinio ugdymo mokykla, kitos paskirtys – specialiojo,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo mokykla. Mokoma lietuvių
kalba. Mokymo formos – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose, modulinis mokymas.
Mokyklos skyrius - Specialiojo ugdymo skyrius - daugiafunkcis centras.
I.3. Mokykloje 2018 m. kovo mėn. 31 d. dirbo 97 darbuotojai. Iš jų - 66 pedagoginiai darbuotojai,
31 - kt. personalas.

II. APSKAITOS POLITIKA
II.1 Apskaitos politika yra aprašyta Mokyklos 2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
II.2 Nuo 2015 m. sausio 1d. Lietuvos Respublikos piniginis vienetas – euras, todėl nuo šios datos
finansinių ir biudžetinių ataskaitų rinkiniai pateikti eurais.
III. PASTABOS
Pastaba Nr.1 Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nematerialaus turto neįsigijo.
Pastaba Nr.2 Ilgalaikis materialus turtas. 2018 m. kovo mėn. 31 d. ilgalaikio materialiojo turto
likutinė vertė yra 592836,75 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigijome.
Pastaba Nr.3 Atsargos. 2018m. kovo mėn. 31d. medžiagų likutis – 847,33 eurai. Kuro – 245,11
eurų.
Pastaba Nr.4 Išankstiniai apmokėjimai. Ateinančių laikotarpių sąnaudos (laikraščių prenumerata
ir transporto priemonių privalomas draudimas) 2018 m. kovo mėn. 31d. yra 1550,57 eurai. Išankstinių
mokėjimų nėra.
Pastaba Nr.5 Per vienerius metus gautinos sumos 130130,52 eurai. Šia sumą sudaro turto nuoma
- 50,00 eurų, gautinos sumos už suteiktas paslaugas (komunalines paslaugas suteiktas trečiosioms šalims)
– 556,11 eurų, gautinos įmokos už pailgintą dienos grupę ir ugdymo skyriaus –daugiafunkcio centro
ugdytinių išlaikymą ir maitinimą – 395,19, sukauptos finansavimo pajamos 126309,22 eurai, bei
sukauptos savivaldybėje pajamos už teikiamas paslaugas 2820,00 eurų.
Pastaba Nr.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2018m. kovo 30d. yra 14321,14 eurų. Pavedimų lėšų
sąskaitoje – 2505,00 eurų, pajamų už teikiamas paslaugas nepervestų savivaldybei sąskaitoje – 82,40
eurų, ES erasmus+ KA1 ir KA2 projekto sąskaitoje – 5163,06 eurai, ESFA projekto sąskaitoje – 6458,30
eurų. Likutis kasoje – 112,38 eurai.
Pastaba Nr.7 Finansavimo sumos 607033,28 eurai. Informacija apie finansavimo sumas pagal
šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį atvaizduoti pridėtame 20 –ojo VSAFASO
4 priede.
Pastaba Nr.8 Trumpalaikiai įsipareigojimai 128400,79 eurai. Jas sudaro tiekėjams mokėtinos
sumos – 11053,62 eurai , Darbo užmokesčiui ir sodrai – 70131,52 eurai ir sukauptos atostoginių sąnaudos
47215,65 eurai.

Pastaba Nr.9 Grynasis turtas 2018m. kovo mėn. 31d. – 4497,35 eurai. Šią sumą sudaro einamųjų
metų grynasis perviršis 1544,10 eurų ir ankstesnių metų perviršis 2953,25 eurai.
Pastaba Nr.10 Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos 276423,71 eurų. Pagrindinės veiklos
kitos pajamos 937,77 eurų. Jas sudaro pajamos už pailgintą dienos grupę lankančių vaikų tėvų įnašai ir
daugiafunkcio centro priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupės vaikų tėvų įnašai už išlaikymą 2018-0331d.
Pastaba Nr.11 Pagrindinės veikos sąnaudos 276946,14 eurų.
Pastaba Nr.12 Kitos veiklos pajamas – 1128,76 eurus sudaro turto nuoma 2018 m. kovo 31d.
Pastaba Nr.13 Finansinės investicinės veiklos per 2018 m. I ketvirtį nebuvo.
Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Mokyklos veiklą, finansinių ataskaitų
sudarymo dieną, nėra.
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