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1.

Bendroji dalis

Įstaigos pavadinimas – Prienų rajono Veiverių Antano Kučingio meno mokykla;
Įstaigos steigėjas – Prienų rajono savivaldybė;
Įstaigos buveinė – Kauno g. 54, Veiveriai, Prienų rajonas;
Įstaigos kodas – 191553816.
Pagrindinė įstaigos veikla – neformaliojo švietimo paslaugos.
Kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų įstaiga neturi.
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 18.
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2.

Apskaitos politika

Atitikimas įstatymams
Prienų rajono Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė parengta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais
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(VSAFAS). Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinę atskaitomybę, mokykla vadovaujasi šiais bendraisiais
apskaitos principais :











subjekto;
veiklos tęstinumo;
periodiškumo;
pastovumo;
piniginio mato;
kaupimo;
palyginimo;
atsargumo;
neutralumo;
turinio viršenybės prieš formą.

Ataskaitų parengimo pagrindas
Skaičiai finansinėje atskaitomybėje yra pateikti litais, o finansinė atskaitomybė parengta
remiantis istorine savikaina.
Rengdama finansinę atskaitomybę pagal VSAFAS, vadovybė turi atlikti skaičiavimus ir
įvertinimus, remiantis prielaidomis, kurios įtakoja apskaitos principų taikymą bei su turtu ir įsipareigojimais,
pajamomis ir sąnaudomis susijusius skaičius. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra pagrįsti istorine
patirtimi ir kitais veiksniais, kurie atitinka esamas sąlygas, ir kurių rezultatų pagrindu yra daroma išvada dėl
turto ir įsipareigojimų likutinių verčių, apie kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių. Faktiniai rezultatai gali
skirtis nuo įvertinimų.
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro
dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami sąskaitų plano sąskaitose taikant įstaigos apskaitos politiką,
parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms
operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

Užsienio valiuta
Operacijos užsienio valiuta įvertinamos eurais operacijos dieną esančiu valiutos keitimo
kursu. Gautinos ir mokėtinos sumos ir piniginės lėšos užsienio valiuta įvertinami eurais balanso sudarymo
dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Valiutos kurso pasikeitimo skirtumai, atsiradę įvykdžius šias
operacijas, apskaitomi veiklos rezultatų ataskaitoje.

Finansinės būklės ataskaita
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės
sumažėjimo nuostolius. Amortizacija skaičiuojama tiesioginiu būdu. Amortizacijos laikotarpis yra 2 metai.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės
sumažėjimo nuostolius.
Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu būdu, įvertinant numatomą turto naudingo tarnavimo
laiką. Numatomas įstaigoje naudojamo turto naudingo tarnavimo laikas:
Nekilnojamos kultūros vertybės (pastatai)

Neskaičiuojamas nusidėvėjimas
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Muzikos instrumentai
Mašinos ir įrenginiai
Baldai
Kompiuterinė įranga
Kita biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialus turtas

28 metai
13 metų
7 metai
4 metai
6 metai
6 metai

Nusidėvėjimo normatyvai skaičiuoti atsižvelgiant į Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymą Nr. (7.7) – A3 – 618, 2009 m. lapkričio 27 d. „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų
nustatymo“.
Atsargos finansinės būklės ataskaitoje skirstomos į:
 Strateginės ir neliečiamos atsargos;
 Medžiagos ir žaliavos;
 Ūkinis inventorius;
 Nebaigta gaminti produkcija;
 Nebaigtos vykdyti sutartys;
 Pagaminta produkcija;
 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti);
 Kitas turtas, skirtas parduoti.
Įstaigos apskaitoje esančios atsargos 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis:
Medžiagos ir žaliavos

0,00

Kitas trumpalaikis turtas, kuris naudojamas įstaigos veikloje, po atidavimo naudoti yra
apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos
Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą
finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Registruojamos
gautinos sumos įvertinamos įsigijimo savikaina. Gautinas sumas pirminio pripažinimo metu apskaitoje
registruoja įsigijimo savikaina.
Gautinos sumos grupuojamos į ilgalaikes ir trumpalaikes. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga
neturėjo ilgalaikių gautinų sumų.
Trumpalaikės gautinos sumos , kurias tikimasi gauti per ateinančius 12 mėn. nuo
paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, skirstomos atsižvelgiant į gautinų sumų pobūdį, kilmę ir pan.:








finansavimo sumų teikėjai;
gautinos sumos už suteiktas paslaugas (pirkėjai);
darbuotojai;
kiti subjektai;
sukauptos gautinos sumos;
kitos gautinos sumos.
Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro mokinių
skolos už mokslą 693,76 Eur , kitos gautinos sumos, tai Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešosios bibliotekos skola už komunalines paslaugas - 806,39 Eur, Prienų rajono
savivaldybės administracijai pervestos ir negautos lėšos - 230,00 Eur.
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Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos

693,76
17966,43

Kitos gautinos sumios

1036,39

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas įmokas ar sukauptos
gautinos sumos už kitas pervestinas pajamas mažinamos iš karto, kai šios sumos įstaigai
grąžinamos iš biudžeto, nepripažįstant finansavimo sumų. Jeigu įstaiga turi sąnaudų, kurios labiau
tikėtina negu netikėtina, kad bus kompensuotos iš finansavimo sumų, bet ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nepateikė paraiškos finansavimo sumų davėjui, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
apskaitoje registruoja sukauptas gautinas sumas (sukauptas finansavimo pajamas) ir finansavimo
pajamas.
Sukauptas gautinas sumas sudaro :
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Įsiskolinimas darbuotojams
Įsiskolinmas VSDFV Alytaus skyriui
Įsiskolinmas „Sąndraugai“
Įsiskolinimas VMI
Tiekėjams mokėtinos sumos
Ryšių paslaugos
Komunalinės paslaugos, iš jų
Elektros energija
Vandentiekis ir kanalizacija
Šildymas
Kitos paslaugos
Atostoginių kaupiniai

10097,97
5392,88
3527,14
26,34
1151,61
87,83
AB „TEO LT‘

40,40
13,00

AB „Lesto“
UAB „Prienų vandenys“

13,00

AB „Prienų šilumos tinklai“
34,43
7780,63

Išankstinių apmokėjimų Antano Kučingio meno mokykla ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banke:
 Biudžeto sąskaita;
 Surenkamoji sąskaita;
 Pavedimų lėšų sąskaita.
Laikotarpio pabaigoje biudžeto sąskaitoje buvo 12,26 Eur, surenkamojoje sąskaitoje 14,48 Eur,
pavedimų lėšų sąskaitoje – 782,03 Eur.

Atidėjimai
Atidėjimai įsipareigojimams yra apskaitomi kai tikėtina, kad dėl praeityje įvykusių įvykių
atsiradusiems įsipareigojimams įvykdyti reikės papildomų lėšų.
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Atostogų kaupimai sudaromi vieną kartą metuose, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
2015 III ketv. atidėjiniai neskaičiuoti.
Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota
per ataskaitinį laikotarpį viešojo sektoriaus subjekto turėtoms sąnaudoms kompensuoti.
Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais
padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos.
Finansavimo pajamomis pripažįstama:


ta finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam turtui, biologiniam turtui ir
atsargoms įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t. y. ta
dalimi, kiek to turto yra nudėvima (amortizuojama) ar dėl kitų priežasčių nurašoma į sąnaudas
(pavyzdžiui, pripažįstami nuvertėjimo nuostoliai, sunaudojamos atsargos ir pan.) per ataskaitinį
laikotarpį;



finansavimo sumų finansiniam turtui, išskyrus ilgalaikes gautinas sumas, įsigyti dalis, lygi
pripažintai ir apskaitoje užregistruotai to turto nuvertėjimo sumai, arba kai toks turtas yra nurašomas.
Nuosavybės metodo pritaikymas bei tikrosios vertės pasikeitimas neturi poveikio finansavimo sumų
panaudojimui ir pripažinimui finansavimo pajamomis;



ta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti dalis, išskyrus 20-ojo standarto 28.1 ir 28.2
punktuose nurodytas, atitinkanti finansuotinų sąnaudų, kurios buvo padarytos per ataskaitinį
laikotarpį, sumą.



sukauptos finansavimo pajamos.

FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių

103079,11
6775,38
92924,62
367,92
3011,19

Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Antano Kučingio meno mokykla teikia neformalaus švietimo paslaugas, už kurias yra
renkamas mokestis mokykloje nustatyta tvarka. Surinktos įmokos turi būti pervestos į Prienų rajono
savivaldybės administracijos sąskaitą teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau vėliau tokias pervestas sumas
mokykla turi teisę susigrąžinti. Kai šios pajamos pervedamos į savivaldybės sąskaitą, įstaiga apskaitoje
registruoja kitas gautinas sumas ir pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimą. Kai šios sumos iš biudžeto
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grąžinamos kaip biudžeto asignavimai, įstaiga iš karto mažina anksčiau pripažintas gautinas sumas,
nepripažindama finansavimo sumų.
Per ataskaitinį laikotarpį priskaityta pagrindinės veiklos kitų pajamų – 10146,24 Eur , iš jų 5560,74 Eur
mokestis už mokslą ir 4585,50 Eur – konkurso „Musica Pianoforte 2015“ dalyvio mokestis.

Pagrindinės veiklos sąnaudos
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais ir įstaigos
apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t. y. kai uždirbamos su
jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11-ajame VSAFAS
„Sąnaudos“.
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.
Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros
mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos
palūkanų normą.
Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos,
kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.
Per 2015 m. III ketvirtį patirtos sąnaudos:
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ
SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS

112995,35
99923,95
783,00
4095,67

62,74

2263,93
34,80

5831,26

Prie pagrindinės veiklos sąnaudų yra priskiriamos sąnaudos, padarytos įgyvendinant
nuostatuose nurodytas veiklas. Sąnaudos, patirtos įgyvendinant nuostatuose nenurodytas veiklas,
yra priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų, pavyzdžiui, nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto
perleidimo, parduotų atsargų savikaina ar nepagrindinės veiklos (turto naudojimo) pajamų
uždirbimo sąnaudos.
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Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Kitas veiklos pajamas ir sąnaudas sudaro kita, nepagrindinė įstaigos veikla. Per
2015m. III ketvirtį įstaiga kitos veiklos nevykdė , pajamų ir sąnaudų tuo laikotarpiu neturėjo.
Finansinės ir investicinės pajamos ir sąnaudos
Finansines pajamas ir sąnaudas sudaro gautinos ir mokėtinos palūkanos, realizuotas ir
nerealizuotas valiutos kurso pasikeitimo pelnas ir nuostolis, kurie susiję su skolomis ir įsiskolinimais
užsienio valiuta.
Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu atsižvelgiant į skolos likutį ir taikomą
palūkanų normą. Palūkanų 2015m. priskaičiuota 7,31 Eur
Per 2015 m. III ketvirtį meno mokyklai delspinigiai buvo priskaičiuota 2,12 Eur VSDFV
Alytaus skyriui.

Grynasis perviršis ar deficitas
Perviršis sumoje 230,00 Eur susidarė dėl to, kad spec. lėšų priskaityta į pajamas buvo
10146,24 Eur, o sąnaudomis pripažinta 9916,24 Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo esminių įvykių, kurie būtų įtakoję veiklos rezultatus.
Mokykla numato ir toliau vykdyti veiklą

____Raštvedė, pavaduojanti mokyklos direktorių
(įstaigos administracijos vadovo
pareigų pavadinimas

(parašas)

Buhalterė
(parašas)

Vilija Krasauskienė
(vardas ir pavardė)

Domicelė Bačkauskienė
(vardas ir pavardė)
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