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ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLA
2017 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
I. BENDROJI DALIS
1. Informacija apie įstaigą
1.1.Alytaus r. meno ir sporto mokyklos nuostatai reglamentuoja Alytaus r. meno ir sporto
mokyklos (toliau – mokyklos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas
įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir
mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi
pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises, veiklos organizavimą, ir valdymą,
savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų
naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
1.2.Mokyklos oficialusis pavadinimas - Alytaus r. meno ir sporto mokykla, trumpasis mokyklos
pavadinimas- Meno ir sporto mokykla įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190247688.
1.3. Telefonas, el.pašto adresas
8-315-69633, menas.daugai@gmail.com.
1.4. Mokyklos įsteigimo data - 1978 m. rugsėjo 1 d.
Mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimai:
Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 22 d. sprendimu keičiamas
mokyklos pavadinimas, vietoj pavadinimo „Alytaus rajono Daugų meno mokykla“ įrašant „Alytaus
r. meno ir sporto mokykla“.
Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 22 d. sprendimu keičiamas
mokyklos tipas, vietoj mokyklos tipo „meno mokykla“ įrašomas mokyklos tipas „neformalusis
vaikų švietimas, neformalusis suaugusiųjų švietimas“
1.5.Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga,
1.6.Mokyklos priklausomybė- savivaldybės.
1.7.Mokyklos savininkas- Alytaus rajono savivaldybė.
1.8.Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija- Alytaus rajono savivaldybės
taryba.
1.9.Mokyklos buveinė- Ežero g. 18, Daugai, LT-61941 Alytaus rajonas.
Mokyklos grupė- neformaliojo švietimo mokykla.
Mokyklos tipas- neformaliojo vaikų švietimo mokykla; neformaliojo suaugusių švietimo
mokykla.
1.10. Mokyklos švietimo veiklos rūšys ( pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių
(EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsalymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877) –
kultūrinis švietimas, kodas 85.52., sportinis rekreacinis švietimas, kodas 85.51.;
Kitos švietimo veiklos rūšys: švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60; kitos ne švietimo
veiklos rūšys – kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93.29.
2. Darbuotojų skaičius
Vidutinis darbuotojų skaičius 30.
3. Finansiniai metai
Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.
4. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus
Mokykla kontroliuojamų arba asocijuojamų subjektų neturi. Filialų ir kitų struktūrinių padalinių,
kurių pagrindinė veikla skiriasi nuo Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos pagrindinės veiklos
neturi.
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5. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę
įstaigos veiklą.
Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą neturime.Sprendimų
dėl teisinių ginčų neturime.
6. Informacija dėl įsipareigojimų ir turto pokyčių
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų
pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.
II. APSKAITOS POLITIKA
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir
atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 ,, Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 148-5952; 2009, Nr. 74-3020), Alytaus rajono meno ir sporto
mokyklos direktoriaus 2010 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. MV-84 patvirtintas mokyklos naudojamų
sąskaitų planas. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr.
1K-224 (Žin., 2009, Nr. 87-3712) nustatyta tvarka buhalteriniai sąskaitų likučiai mokykloje iš senojo
sąskaitų plano perkelti į naująjį sąskaitų planą.
Vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. K-85 ,,
Dėl ilgalaikio turto nusidevėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Alytaus rajono
savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ taikomi nauji nusidevėjimo normatyvai,
kuriais remiantis skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidevėjimas nuo 2010 m. sausio 1 dienos.
Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio
ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.
Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. Buhalterinė
apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos
principais: periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo
ir turinio svarbos.
Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų
sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuos metus ar ateityje galėtų turėti įtakos iždo veiklai
nebuvo.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais.
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau
ilgalaikės gautinos sumos finansinėse ataskaitose parodomos amortizuota savikaina. Trumpalaikės
gautinos sumos finansinėse ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo
nuostolius.
Pinigams priskiriami bankų sąskaitose laikomi pinigai eurais. Finansinės būklės ataskaitoje
pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto.
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Kiekvieną kartą prieš sudarant finansinių ataskaitų rinkinį įsipareigojimai įvertinami taip:
iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;
ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
Finansavimo sumos – apskaitomos pagal 20- ajame VSAFAS“Finansavimo sumos“
reikalavimus. Gautos ir gautinos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Asignavimų valdytojams finansavimo sumos, kurios buvo gautos iš savivaldybės biudžeto,
tarptautinių organizacijų, Europos sąjungos, kitų išteklių fondų, iždo sąnaudomis nepripažįstamos,
bet registruojamos perduotos finansavimo sumos.
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Finansavimo pajamos pripažįstamos tuomet, jei patiriamos sąnaudos, kurioms finansavimo
sumos gautos.
Segmentai išskiriami pagal atliekamas valstybės valdymo švietimo funkcijas
Segmentų apskaita vedama pagal 25 – ajame VSAFAS „Segmentų pateikimas finansinių
ataskaitų rinkinyje“ nustatytus reikalavimus.
Kitos pajamos. Kitas pajamas sudaro pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos ir
finansinės investicinės veiklos pajamos.
Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro: palūkanų pajamos, baudų ir delspinigių
pajamos, teigiama valiutų kurso įtaka.
Palūkanų pajamomis pripažįstamos palūkanos už bankuose laikomus indėlius ir lėšų likutį
einamojoje sąskaitoje.
Sąnaudos. Finansavimo sąnaudos apskaitoje pripažįstamos tada, kai registruojama
asignavimų valdytojams pervestinas finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto.
Straipsnių tarpusavio užskaitos. Gautinos ir mokėtinos sumos apskaitomos ir finansinėse
ataskaitose parodomos atskirai. Pajamos ir sąnaudos registruojamos atskirai ir tarpusavyje
užskaitomos tik VSAFAS numatytais atvejais.
Finansinės būklės ataskaita parengta vadovaujantis 2-uoju viešojo sektoriaus apskaitos
standartu. Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama ilgalaikio turto likutinė vertė.
Veiklos rezultatų ataskaita parengta vadovaujantis 3-uoju VSAFAS. Šis viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Veiklos rezultatų ataskaita“ nustato informacijos
apie viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio pajamas, sąnaudas ir veiklos rezultatus
grupavimo ir pateikimo, finansinėse ataskaitose reikalavimus. Ataskaitoje pateiktos finansavimo
pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje 2014 m. balandžio
17 d. įstatymu Nr. XII- 828, Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu
Nr. 1K-033 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 28-ojo standarto
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisiniais aktais, nuo
2015 m. sausio 1 d. duomenys mokyklos buhalterinėje apskaitoje ir finansinėse ataskaitose
pateikiami eurais - Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu.
Nuo euro įvedimo dienos, tai yra 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 – 3,4528. Skirtumų,
susidariusių duomenis perskaičiuojant į eurus – 0,01 euro centas.
III. PASTABOS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio
ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.
Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas. Bendra suma: 461013,36 Eur.
Šią sumą sudaro likutinė vertė: pastatai – 459061,46 Eur., baldai ir biuro įranga – 241,18 Eur., kitas
ilgalaikis materialus turtas – 1710,72 Eur.
Pastaba Nr. P08. Atsargos. Bendra suma: 1184,59 Eur.
Šią sumą sudaro:
(1.2) Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius. Šią sumą sudaro:
Eil.Nr. Sąskaitos Nr.

Sąskaitos pavadinimas

1.

Medžiagos ir žaliavos (anglys)

2010006

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
1184,59
Iš viso: 1184,59
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Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos. Bendra suma: 14103,52 Eur.
Šią sumą sudaro:
(III.4) Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Tai sumos , prie kurių
priskiriamos gautinos sumos iš valstybės biudžeto (tarp jų – gautini asignavimai), savivaldybės
biudžeto, Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų ir kitų šaltinių, kaip nustatyta 20-ajame
VSAFAS „Finansavimo sumos“.
Šią sumą sudaro:
Eil.Nr. Sąskaitos Nr.

Sąskaitos pavadinimas

1.

2267001

2.

2256001

3.

2256004

Gautinos įmokos už paslaugas švietimo
srityje (30 lėšos)
Gautinos įmokos už turto naudojimą
13,05
(30 lėšos)
Gautinos įmokos už turto naudojimą
250,00
(patalpų ir vikingo) (30 lėšos)
Iš viso: 600,05

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
337,00

(III.5) Sukauptos gautinos sumos. Šias sumas sudaro ateityje gautinas debitorinis įsiskolinimas gautų
pajamų iš savivaldybės bei tėvų įnašai už einamojo laikotarpio suteiktas paslaugas už mokslą,
muzikos instrumentų bei salės nuomą. Debitorinis įsiskolinimas- už komunalines paslaugas,
sukaupti atostoginiai 2017 m. gruodžio 31 d., kreditorinis įsiskolinimas tiekėjas ir su darbo
santykiais susiję įsipareigojimai.
Bendra suma – 13503,47. Šią sumą sudaro 22830001 sąskaita:
Eil.Nr. Sąskaitos Nr.

Sąskaitos pavadinimas

1.

6952103

2.

6952102

Sukauptos atostoginių valstybinio socialinio
draudimo įmokų sąnaudos
Sukauptos atostoginių darbo užmokesčio
9344,69
sąnaudos
Viso: 12192,95

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
2848,26

Eil.Nr. Sąskaitos Nr.

Sąskaitos pavadinimas

1.

Tiekėjams mokėtinos sumos (151 lėšos)

6910001

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
8,12

Viso: 8,12
Eil.Nr. Sąskaitos Nr.

Sąskaitos pavadinimas

1.

Sukauptos pajamos už parduotas prekes,
turtą ir paslugas (30 lėšos)
Viso: 1302,40

2282501

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
1302,40

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Bendra suma: 176,02 Eur.
Šią sumą sudaro:
(V) Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ rodomi bankų
sąskaitose ir kasoje esantys pinigai ir pinigų ekvivalentai bei pinigai kelyje. Pinigais kelyje laikomi į
viešojo sektoriaus subjekto banko sąskaitą pervesti, bet dar negauti pinigai. Šią sumą sudaro:
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Eil.Nr. Sąskaitos Nr.

Sąskaitos pavadinimas

1.

Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose- mokslo ir
instrum.nuoma, patalpų nuoma (30 lėšos)

2.

24111032411105124111053
2411102

Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose ( 2 %)

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
163,72

12,30
Viso: 176,02

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos. Bendra suma – 461574,41 Eur.
Straipsnyje „Finansavimo sumos“ rodomos finansavimo sumos, gautos iš valstybės ir (arba)
savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių, kurie nurodyti finansavimo sumų apibrėžime. Finansavimo
sumų apskaitos ir informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose nuostatos nustatytos 20-ajame
VSAFAS standarte „Finansavimo sumos“.
Šią sumą sudaro:
(I) Iš valstybės biudžeto. Šią sumą sudaro:
Eil.Nr. Sąskaitos Nr.
Sąskaitos pavadinimas
Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
1.
12
Ilgalaikis materialus turtas (likutinė vertė)
461013,36
Iš viso: 461013,36
(II) Iš savivaldybės biudžeto. Šią sumą sudaro:
Eil.Nr. Sąskaitos Nr.
Sąskaitos pavadinimas
1.
2.

12
2010006

Ilgalaikis materialus turtas (likutinė vertė)
Medžiagos ir žaliavos (anglys) 151 lėšos

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
58532,01
1184,59

Iš viso: 70423,74
(IV) Iš kitų šaltinių. Šią sumą sudaro:
Eil.Nr. Sąskaitos Nr.
Sąskaitos pavadinimas
4272002

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms
išlaidoms įsigyti (panaudotos) 2%

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
442,82

Iš viso: 442,82
Pastaba Nr. P17. Tiekėjams mokėtinos sumos. Bendra suma – 8,12 Eur.
Rodomos mokėtinos sumos tiekėjams už viešojo sektoriaus subjektui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes,
ir kurie turės būti įvykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.Tai likęs
kreditorinis įsiskolinimas.
Šią sumą sudaro:
Eil.Nr. Sąskaitos Nr.
Sąskaitos pavadinimas
Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
1.
6910001
Tiekėjams mokėtinos sumos (151 lėšos)
8,12
Viso: 8,12
Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinos sumos. Bendra suma – 12192,95 Eur.
(II.11)Sukauptos mokėtinos sumos. Atostoginių kaupiniai.
Šią sumą sudaro:
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Eil.Nr. Sąskaitos Nr.

Sąskaitos pavadinimas

1.

6952103

2.

6952102

Sukauptos atostoginių valstybinio socialinio
draudimo įmokų sąnaudos
Sukauptos darbo užmokesčio atostoginių
9344,69
sąnaudos
Iš viso: 12192,95

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
2848,26

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas. Bendra suma – 2702,01 Eur.
Viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaitos sukaupto perviršio ar deficito
straipsnyje pateikiama informacija apie sukaupto perviršio ar deficito likučius ataskaitinio
laikotarpio pradžioje bei pabaigoje ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, taip pat lyginamoji
praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija.Grynojo turto pokyčių ataskaitoje nurodyta
ataskaitinio laikotarpio grynojo perviršio ar deficito suma turi sutapti su veiklos rezultatų ataskaitos
atitinkamame straipsnyje nurodytu grynuoju laikotarpio perviršiu ar deficitu.Grynojo turto pokyčių
ataskaitos atskiroje eilutėje pateikiamas perviršis ar deficitas, nepripažintas veiklos rezultatų
atskaitoje. Šis perviršis ar deficitas gali susidaryti tik tam tikrais atskiruose VSAFAS numatytais
atvejais. Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio sukaupto perviršio ar deficito likučių
sumos, nurodytos grynojo turto pokyčių ataskaitoje, turi sutapti su šių straipsnių likučiais atitinkamo
laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje.
(IV) Sukauptas perviršis ar deficitas. Šią sumą sudaro:
Eil.Nr. Sąskaitos Nr.
1.
2.

3100001
3100002

Sąskaitos pavadinimas

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas
--898,16
Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas 3600,17
Iš viso: 2702,01
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Bendra suma – 14587,14 Eur.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai pajamos už teikiamas mokykloje paslaugas – mokslas.
Šią sumą sudaro:
Eil.Nr. Sąskaitos Nr.

Sąskaitos pavadinimas

1.

Gautinos įmokos už paslaugas švietimo srityje
(30 lėšos)
Iš viso: 14587,14

2267001

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
14587,14

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Bendra suma – 300281,54 Eur.
Pagrindinės veiklos sąnaudos sumą sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos,
nusidevėjimas ir amortizacija, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto,
kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , socialinių išmokų, kitų paslaugų,
kitos sąnaudos.
Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo. Bendra suma – 251957,53 Eur.
Šią sumą sudaro:
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Eil.Nr. Sąskaitos Nr.

Sąskaitos pavadinimas

1.
2.
3.

Darbo užmokesčio sąnaudos (-)
Ligos pašalpų sąnaudos (-)
Socialinio draudimo sąnaudos (-)

8701101
8701201
8702001

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
192399,84
236,13
59321,56
Viso: 251957,53

Pastaba Nr. P21. Kitos veiklos rezultatas. Tai gautos pajamos už teikiamas mokykloje paslaugas.
Šią sumą sudaro:
Eil.Nr. Sąskaitos Nr.

Sąskaitos pavadinimas

1.

7315001

2.

7315002

3.

7315003

Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą
(patalpų nuoma) (30 lėšos)
Apskaičiuotas mokestis už instrumentų nuomą
100,05
(30 lėšos)
Apskaičiuotas mokestis už konkursus
265,35
(30 lėšos)
Iš viso: 6121,22

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
5755,82

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Pastaba Nr. P02. Išmokos. Bendra suma – 296025,94 Eur.
Pagrindinės veiklos išmokas sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimas, komunalinių
paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų ir parduotų atsargų
savikaina, socialinių išmokų, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo, kitų paslaugų ir kitos per metus
patirtos išmokos (2 forma).
Mokyklos direktorė

Dovilė Geležauskaitė

Vyr. buhalterė

Jolita Babaliauskienė
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