Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie finansinės atskaitomybės 2016 birželio mėn. 30 d.
2016 m. liepos mėn. 13d.
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 skyriai:
Specialiojo ugdymo skyrius - daugiafunkcis centras.
Skiemonių pradinio ugdymo skyrius.
I.3. Mokykloje 2016 m. birželio mėn. 30d. dirbo 93 darbuotojai. Iš jų 59 pedagoginių darbuotojų,
34 kt. personalas.

II. APSKAITOS POLITIKA
Apskaitos politika yra aprašyta Mokyklos 2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
Nuo euro įvedimo datos, t.y. nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitos dokumentuose ir apskaitos
registruose visos nuorodos į litus laikomos nuorodomis į eurus, o sumos litais perskaičiuojamos eurais
pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą.
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. 2016m. birželio mėn. 30d. ilgalaikio materialiojo turto
likutinė vertė yra 622428,33 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigyta.
Pastaba Nr.3 Atsargos. 2016m. birželio mėn. 30d.medžiagų likutis – 632,56 eurai. Kuro – 130,29
eurai, inventoriaus, kuris neatiduotas naudojimui - 387,97 eurai.
Pastaba Nr.4 Išankstiniai apmokėjimai. Ateinančių laikotarpių sąnaudos (laikraščių prenumerata
ir transporto priemonių privalomas draudimas) 2016 m. birželio mėn. 30d. yra 1303,49 eurai, sumokėta
sodrai – 26,24 eurai.
Pastaba Nr.5 Per vienerius metus gautinos sumos 38832,10 eurų.
Pastaba Nr.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1202,69 eurai. 2016 m. birželio mėn. 30d. erasmus +
projekto sąskaitoje panaudota erasmus + projekto Europos sąjungos lėšos, ir iš kt. šaltinių 20% projektui
vykdyti lėšos.
Pastaba Nr.7 Finansavimo sumos 624934,17 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 38281,82 euras. Jas sudaro tiekėjams mokėtinos
sumos 1359,87 eurai ir sukauptos atostoginių sąnaudos 36921,95 eurai.
Pastaba Nr.9 Grynasis turtas 2016 m. birželio mėn. 30d. 1727,68 eurų. Šią sumą sudaro einamųjų
metų grynasis perviršis 220,21 eurai ir ankstesnių metų perviršis 1507,47 eurai.
Pastaba Nr.10 Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos 621973,36 eurai. Pagrindinės veiklos
kitos pajamos 1690,15 eurų. Jas sudaro turto nuomos pajamos 731,22 eurai ir pajamos už pailgintą dienos
grupę ir daugiafunkcio centro priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupės vaikų išlaikymą 958,93 eurai.
Pastaba Nr.11 Pagrindinės veikos sąnaudos 623443,30 eurų.
Pastaba Nr.12 Finansinės investicinės veiklos per 2016 m. II ketvirtį nebuvo.
Svarbių įvykių ar aplinkybių , kurios galėtų paveikti Mokyklos veiklą, finansinių ataskaitų
sudarymo dieną, nėra.
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