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Prienų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2016m. II ketv. Finansinių ataskaitų

I.

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 – 19.
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Veiverių A. Kučingio meno mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų II ketvirčio
duomenis.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais
Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

II.

Apskaitos politika

Veiverių A. Kučingio meno mokyklos apskaitos politika aprašyta 2015m.gruodžio mėn.31d. metinių
finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. Aiškinamojo rašto pastabos
Šiuo metu neturime jokios informacijos apie tai, kad kažkokios svarbios aplinkybės gali turėti įtakos
tolesnei mokyklos veiklai.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-06-30d. duomenis.
Išankstinius apmokėjimus sudaro prenumerata už laikraščius – 72,59 Eur.
Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro mokinių mokestis už mokslą. –
59,87 Eur
Sukauptos gautinos sumos - 8028,98 Eur.
Kitos gautinos sumos – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos skola už komunalines paslaugas,
Prienų rajono savivaldybės administracijai pervestos ir negautos lėšos, iš darbo biržos gautinos lėšos.
Pinigai: savivaldybės biudžeto likutis -63,69 Eur, surenkamosios sąskaitos likutis – 2,31 Eur. ir pavedimų lėšos
– 931,74 Eur.
Tikrosios vertės rezervas - 4519,00 Eur padidėjo tikroji vertė nekilnojamoji kultūros vertybių pagal VĮ Registrų
centro pažymą.
Tarpinė finansinė ataskaita pateikta kaip nustatyta 2-ajame VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede
(pridedama).
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 06 30 d. duomenis.
Veiklos rezultatų ataskaita pateikta kaip nustatyta 3-ajame VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priede
(pridedama). Veiklos perviršį sudaro: 81,96 Eur priskaitytos į pajamas, bet sąnaudomis nepripažintos spec.
lėšos ir 72,59 Eur spaudos prenumerata.
Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede
(pridedama).
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