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  Patvirtinta
 ID: -2147437275
 D/L: 2018-03-14 15:27:51

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  262.920,71 270.161,59
I Nematerialusis turtas 0,00 0,00

I.1    Plėtros darbai  

I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  0,00 0,00

I.3    Kitas nematerialusis turtas  

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 262.920,71 270.161,59

II.1    Žemė  

II.2    Pastatai  196.749,64 199.939,72

II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  

II.5    Mašinos ir įrenginiai  339,37 466,21

II.6    Transporto priemonės  

II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  

II.8    Baldai ir biuro įranga  1.915,17 2.905,89

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  63.916,53 66.849,77

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  

III Ilgalaikis finansinis turtas  

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  47.410,72 53.618,82
I Atsargos P08 190,31 190,31

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  190,31 190,31

I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  

I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  

I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  

II Išankstiniai apmokėjimai P09 256,88 269,27

III Per vienus metus gautinos sumos P10 37.847,76 48.125,05

III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  

III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  

III.3    Gautinos finansavimo sumos  

III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 1.291,56 1.484,20

III.5    Sukauptos gautinos sumos  36.556,20 46.640,85

III.6    Kitos gautinos sumos  

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 9.115,77 5.034,19

IŠ VISO TURTO:  310.331,43 323.780,41
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 245.655,40 245.996,37
I Iš valstybės biudžeto 54.192,36 53.978,92
II Iš savivaldybės biudžeto 158.201,00 160.803,27
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 26.910,47 25.941,19
IV Iš kitų šaltinių 6.351,57 5.272,99
E ĮSIPAREIGOJIMAI 36.837,19 41.581,61
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 36.837,19 41.581,61
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 955,85
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 35.213,34 41.040,89
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 668,00 540,72
F GRYNASIS TURTAS P18 27.838,84 36.202,43
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 27.838,84 36.202,43
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas -8.363,59 214,90
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 36.202,43 35.987,53
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

310.331,43 323.780,41

Direktorius ____________ Vygintas Ališauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė  ____________  Marytė Šilkuvienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



Šiaulių 1-oji muzikos mokykla,  190541145, Trakų g. 39, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3

         Patvirtinta
      ID: -2147437275
      D/L: 2018-03-14 15:27:51

eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos Nr.
  
  
 

Dalininkų kapitalas
Tikrosios vertės 

rezervas
Kiti rezervai

Nuosavybės metodo 
įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

Iš viso
  
  
 

Mažumos dalis
  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 35.987,53 35.987,53
2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
5 Kiti sudaryti rezervai X X X
6 Kiti panaudoti rezervai X X X
7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 214,90 214,90
9 Kiti pokyčiai
10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 36.202,43 36.202,43
11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X
12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X
13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
14 Kiti sudaryti rezervai X X X
15 Kiti panaudoti rezervai X X X
16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X
17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -8.363,59 -8.363,59
18 Kiti pokyčiai
19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 27.838,84 27.838,84

 

Direktorius Vygintas Ališauskas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė Marytė Šilkuvienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)

Tenka kontroliuojan čiajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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      Patvirtinta
      ID: -2147437275
      D/L: 2018-03-14 15:27:51

 

eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 4.104,58 0,00 4.104,58 2.449,43 0,00 2.449,43
I Įplaukos 692.265,94 0,00 692.265,94 685.867,01 0,00 685.867,01
I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 573.098,57 0,00 573.098,57 575.330,72 0,00 575.330,72
I.1.1       Iš valstybės biudžeto 25.838,00 0,00 25.838,00 18.376,00 0,00 18.376,00
I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 542.032,00 0,00 542.032,00 555.632,00 0,00 555.632,00
I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 3.740,00 0,00 3.740,00
I.1.4       Iš kitų šaltinių 1.488,57 0,00 1.488,57 1.322,72 0,00 1.322,72
I.2    Iš mokesčių
I.3    Iš socialinių įmokų
I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 56.234,92 0,00 56.234,92 56.028,17 0,00 56.028,17
I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 61.799,96 0,00 61.799,96 53.959,12 0,00 53.959,12
I.6    Gautos palūkanos
I.7    Kitos įplaukos 1.132,49 0,00 1.132,49 549,00 0,00 549,00
II Pervestos lėšos -56.587,01 0,00 -56.587,01 -55.899,96 0,00 -55.899,96
II.1    Į valstybės biudžetą
II.2    Į savivaldybių biudžetus -56.587,01 0,00 -56.587,01 -55.899,96 0,00 -55.899,96
II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
II.4    Į kitus išteklių fondus
II.5    Viešojo sektoriaus subjektams
II.6    Kitiems subjektams
III Išmokos P02 -631.574,35 0,00 -631.574,35 -627.517,62 0,00 -627.517,62
III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -594.562,15 0,00 -594.562,15 -589.904,35 0,00 -589.904,35
III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -9.759,52 0,00 -9.759,52 -11.612,04 0,00 -11.612,04
III.3    Komandiruočių -1.150,00 0,00 -1.150,00
III.4    Transporto
III.5    Kvalifikacijos kėlimo -951,00 0,00 -951,00 -775,78 0,00 -775,78
III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.490,22 0,00 -2.490,22 -2.651,00 0,00 -2.651,00
III.7    Atsargų įsigijimo -14.347,82 0,00 -14.347,82 -15.864,95 0,00 -15.864,95
III.8    Socialinių išmokų
III.9    Nuomos
III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -8.313,64 0,00 -8.313,64 -6.709,50 0,00 -6.709,50
III.11    Sumokėtos palūkanos
III.12    Kitos išmokos

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -2.323,00 0,00 -2.323,00 -5.998,50 0,00 -5.998,50
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -2.323,00 0,00 -2.323,00 -5.998,50 0,00 -5.998,50
II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
VI Gauti dividendai
VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
C FINANSINĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 2.300,00 0,00 2.300,00 5.000,00 0,00 5.000,00
I Įplaukos iš gautų paskolų
II Gautų paskolų grąžinimas
III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 2.300,00 0,00 2.300,00 5.000,00 0,00 5.000,00
IV.1    Iš valstybės biudžeto 2.300,00 0,00 2.300,00 5.000,00 0,00 5.000,00
IV.2    Iš savivaldybės biudžeto
IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV.4    Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dalininko įnašai
VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D
VALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIGŲ 
EKVIVALENT Ų LIKU ČIUI

I Pinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 4.081,58 0,00 4.081,58 1.450,93 0,00 1.450,93
II Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 5.034,19 5.034,19 3.583,26 3.583,26
III Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9.115,77 9.115,77 5.034,19 5.034,19

Direktorius Vygintas Ališauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė Marytė Šilkuvienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
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Patvirtinta
ID: -2147437275

D/L: 2018-03-14 15:27:51

 

eurais

Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
0KL Nebalansinės sąskaitos 0,00
1KL Ilgalaikis turtas 262.920,71 270.161,59 -7.240,88
11    Nematerialusis turtas 0,00 0,00 0,00
111       Plėtros darbai 0,00
112       Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00 0,00
113       Patentai ir kitos licencijos 0,00
114       Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 0,00
115       Kitas nematerialusis turtas 0,00
116       Nebaigti projektai 0,00
117       Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 0,00
118       Prestižas 0,00
12    Ilgalaikis materialusis turtas 262.920,71 270.161,59 -7.240,88
1201       Žemė 0,00
1202       Pastatai 196.749,64 199.939,72 -3.190,08
12021          Gyvenamieji pastatai 0,00
12022          Negyvenamieji pastatai 196.749,64 199.939,72 -3.190,08
1203       Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00
12031          Infrastruktūros statiniai 0,00
12032          Kiti statiniai 0,00
1204       Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00
12041          Kultūros paveldo statiniai 0,00
12042          Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00
1205       Mašinos ir įrenginiai 339,37 466,21 -126,84
12051          Gamybos mašinos ir įrenginiai 0,00
12052          Ginkluotė ir karinė technika 0,00
12053          Medicinos įranga 0,00
12054          Kitos mašinos ir įrenginiai 339,37 466,21 -126,84
1206       Transporto priemonės 0,00
1207       Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00
12071          Muziejinės vertybės 0,00
12072          Antikvariniai ir meno kūriniai 0,00
12073          Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 0,00
1208       Baldai ir biuro įranga 1.915,17 2.905,89 -990,72
12081          Baldai 449,80 721,24 -271,44
12082          Kompiuterinė įranga 1.465,37 2.184,65 -719,28
12083          Kita biuro įranga 0,00
1209       Kitas ilgalaikis materialusis turtas 63.916,53 66.849,77 -2.933,24
12091          Scenos meno priemonės 0,00
12092          Bibliotekų fondai 0,00
12093          Kitos vertybės 0,00
12094          Kitas ilgalaikis materialusis turtas 63.916,53 66.849,77 -2.933,24
1210       Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 0,00
12101          Nebaigta statyba 0,00
12102          Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 0,00
16    Ilgalaikis finansinis turtas 0,00
161       Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 0,00
1611          Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0,00
1612          Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0,00
1613          Investicijos į kitus subjektus 0,00
162       Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 0,00

1621       Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 0,00

1622       Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 0,00

163       Po vienų metų gautinos sumos 0,00

1631       Ilgalaikės paskolos 0,00

1632       Kitos ilgalaikės gautinos sumos 0,00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAIT Ų PLANAS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
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Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis
Pokytis

1 2 3 4 5
164       Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 0,00

165       Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00
166       Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 0,00
17    Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00
19    Biologinis turtas 0,00
191       Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 0,00
192       Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 0,00
193       Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 0,00
2KL Trumpalaikis turtas 47.410,72 53.618,82 -6.208,10
20    Atsargos 190,31 190,31 0,00
200       Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00
201       Medžiagos ir žaliavos 190,31 190,31 0,00
202       Ūkinis inventorius 0,00
203       Nebaigta gaminti produkcija 0,00
204       Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00
205       Pagaminta produkcija 0,00
206       Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00
207       Kitas turtas, skirtas parduoti 0,00
21    Išankstiniai apmokėjimai 256,88 269,27 -12,39
211       Išankstiniai apmokėjimai 64,99 -64,99
212       Ateinančių laikotarpių sąnaudos 256,88 204,28 52,60
22    Per vienus metus gautinos sumos 37.847,76 48.125,05 -10.277,29
221       Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00
2211          Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 0,00
2212          Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00
222       Gautinos finansavimo sumos 0,00
223       Gautinos mokesčių sumos 0,00
224       Gautinos socialinės įmokos 0,00
225       Gautinos sumos už turto naudojimą 0,00
226       Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 1.291,56 1.484,20 -192,64
227       Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 0,00
228       Sukauptos gautinos sumos 36.556,20 46.640,85 -10.084,65
229       Kitos gautinos sumos 0,00
23    Trumpalaikės investicijos 0,00
231       Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00
232       Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 0,00
233       Kitos trumpalaikės investicijos 0,00
24    Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9.115,77 5.034,19 4.081,58
241       Pinigai bankų sąskaitose 9.115,77 5.034,19 4.081,58
242       Grynieji pinigai 0,00
243       Pinigai įšaldytose sąskaitose 0,00
244       Pinigai kelyje 0,00
245       Piniginiai dokumentai 0,00
246       Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 0,00
3KL Grynasis turtas -27.838,84 -36.202,43 8.363,59
31    Sukauptas perviršis ar deficitas -27.838,84 -36.202,43 8.363,59
32    Rezervai 0,00
321       Tikrosios vertės rezervas 0,00
322       Kiti rezervai 0,00
33    Dalininkų kapitalas 0,00
4KL Finansavimo sumos -245.655,40 -245.996,37 340,97
41    Finansavimo sumos (gautinos) 0,00
411       Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 0,00
412       Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 0,00
413       Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) 0,00
414       Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 0,00
415       Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 0,00
416       Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 0,00
42    Finansavimo sumos (gautos) -245.655,40 -245.996,37 340,97

421    Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) 0,00

4211    Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4212    Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
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1 2 3 4 5
422       Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 0,00

4221       Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4222       Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
423       Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) -26.910,47 -25.941,19 -969,28
4231          Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -24.320,47 -25.941,19 1.620,72
4232          Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) -2.590,00 -2.590,00
424       Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) -54.192,36 -53.978,92 -213,44
4241          Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -54.192,36 -53.978,92 -213,44
4242          Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
425       Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) -158.201,00 -160.803,27 2.602,27
4251          Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -158.201,00 -160.803,27 2.602,27
4252          Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00
426       Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) -6.351,57 -5.272,99 -1.078,58
4261          Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -444,80 -721,80 277,00
4262          Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) -5.906,77 -4.551,19 -1.355,58
5KL Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00
51    Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00
52    Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00
521       Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00
522       Ilgalaikės užsienio paskolos 0,00
523       Ilgalaikės vidaus paskolos 0,00
524       Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00
525       Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00
6KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -36.837,19 -41.581,61 4.744,42
61    Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00
611       Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 0,00
612       Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00
62    Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00
621       Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 0,00
622       Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 0,00
623       Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 0,00
624       Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00
625       Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00
63    Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00
631       Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00
632       Trumpalaikės užsienio paskolos 0,00
633       Trumpalaikės vidaus paskolos 0,00
634       Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00
635       Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00
64    Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00
641    Mokėtinos subsidijos 0,00
642    Mokėtinos dotacijos 0,00
643    Mokėtinos finansavimo sumos 0,00
6431          Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 0,00
6432          Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams 0,00
6433          Kitos mokėtinos finansavimo sumos 0,00
65    Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00
66    Mokėtinos socialinės išmokos 0,00
661       Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0,00
662       Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 0,00
663       Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 0,00
664       Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0,00
665       Mokėtinos sumos pensijų fondams 0,00
666       Kitos mokėtinos socialinės išmokos 0,00
67    Grąžintini mokesčiai ir įmokos 0,00
671       Grąžintini mokesčiai 0,00
672       Grąžintinos socialinių įmokų permokos 0,00
673       Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 0,00
674       Kitos grąžintinos permokos 0,00
68    Pervestinos sumos 0,00
681       Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 0,00
682       Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 0,00
683       Pervestinos sumos išteklių fondams 0,00
684       Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 0,00
685       Kitos pervestinos sumos 0,00
686       Grąžintinos finansavimo sumos 0,00
69    Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -36.837,19 -41.581,61 4.744,42
691       Tiekėjams mokėtinos sumos -955,85 -955,85
692       Mokėtinos sumos darbuotojams 0,00
693       Mokėtini veiklos mokesčiai 0,00
694       Gauti išankstiniai mokėjimai -668,00 -540,72 -127,28
695       Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -35.213,34 -41.040,89 5.827,55
7KL Pajamos -627.915,33 -642.889,02 14.973,69
70    Finansavimo pajamos -570.867,84 -586.425,02 15.557,18

701    Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos -13.818,61 -15.007,85 1.189,24
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702    Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos -557.049,23 -571.417,17 14.367,94
71    Mokesčių pajamos 0,00
711       Apskaičiuotos mokesčių pajamos 0,00
712       Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 0,00
713       Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 0,00
714       Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 0,00
715       Grąžintinos mokesčių sumos 0,00
72    Socialinių įmokų pajamos 0,00
721       Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 0,00
722       Pervestinos socialinės įmokos 0,00
73    Turto naudojimo pajamos 0,00
731       Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos 0,00
732       Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 0,00
733       Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 0,00
734       Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,00
74    Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos -57.047,49 -56.464,00 -583,49
741       Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos -57.047,49 -56.464,00 -583,49
742       Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 0,00
743       Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus 0,00

75
   Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, 
pajamos

0,00

76    Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00
761       Palūkanų pajamos 0,00
762       Baudų ir delspinigių pajamos 0,00
763       Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00
764       Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 0,00
765       Dividendai 0,00
766       Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00
767       Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00
77    Kitos pajamos 0,00
771       Rinkliavų pajamos 0,00
772       Kitos pajamos 0,00
8KL Sąnaudos 636.278,92 642.674,12 -6.395,20
81    Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 0,00
82    Socialinių išmokų sąnaudos 0,00
821       Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 0,00
822       Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 0,00
823       Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 0,00
824       Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 0,00
825       Kitų socialinių išmokų sąnaudos 0,00
83    Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 0,00
831       Subsidijų sąnaudos 0,00
832       Dotacijų sąnaudos 0,00
833       Finansavimo sąnaudos 0,00
87    Pagrindinės veiklos sąnaudos 636.278,92 642.674,12 -6.395,20
8701       Darbo užmokesčio sąnaudos 450.638,38 455.928,83 -5.290,45
8702       Socialinio draudimo sąnaudos 138.096,22 141.034,65 -2.938,43
8703       Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 9.563,88 8.369,35 1.194,53
8704       Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 10.383,71 11.611,66 -1.227,95
8705       Komandiruočių sąnaudos 1.150,00 1.150,00
8706       Transporto sąnaudos 0,00
8707       Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 951,00 775,78 175,22
8708       Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 2.816,12 2.651,00 165,12
8709       Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos -127,45 127,45
8710       Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 14.360,21 16.116,06 -1.755,85
8711       Nuomos sąnaudos 0,00
8712       Kitų paslaugų sąnaudos 8.319,40 6.314,24 2.005,16
8713       Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 0,00
88    Kitos veiklos sąnaudos 0,00
89    Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0,00
891       Palūkanų sąnaudos 0,00
892       Baudų ir delspinigių sąnaudos 0,00
893       Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00
894       Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 0,00
895       Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00
896       Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 0,00
9KL Specialiosios sąskaitos 0,00
91    Nuosavybės metodo įtaka 0,00
911       Kontroliuojamų subjektų rezultatas 0,00
912       Asocijuotųjų subjektų rezultatas 0,00
92    Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 0,00
921       Apskaitos politikos keitimo įtaka 0,00
922       Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 0,00
93    Pelno mokestis 0,00



Šiaulių 1-oji muzikos mokykla,  190541145, Trakų g. 39, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

10

  Patvirtinta
ID: -2147437275

D/L: 2018-03-14 15:27:51

 eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 627.915,33 642.889,02
I FINANSAVIMO PAJAMOS 570.867,84 586.425,02
I.1    Iš valstybės biudžeto 27.924,56 18.798,30
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 539.762,57 565.469,26
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 2.770,72 1.620,72
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 409,99 536,74
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 57.047,49 56.464,00
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 57.047,49 56.464,00
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -636.278,92 -642.674,12
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -588.734,60 -596.963,48
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -9.563,88 -8.369,35
III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -10.383,71 -11.611,66
IV KOMANDIRUOČIŲ -1.150,00
V TRANSPORTO
VI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -951,00 -775,78
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -2.816,12 -2.651,00
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 127,45
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -14.360,21 -16.116,06
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS
XII FINANSAVIMO
XIII KIT Ų PASLAUGŲ -8.319,40 -6.314,24
XIV KITOS
C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -8.363,59 214,90
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAK Ą

-8.363,59 214,90

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -8.363,59 214,90
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorius ____________ Vygintas Ališauskas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė ____________ Marytė Šilkuvienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)
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Šiaulių 1-oji muzikos mokykla ,  190541145, 
Biudžetinė įstaiga

 Adresas:  Trakų g. 39, Šiaulių m., Šiaulių m. 
sav.

Subjektas užsiima

Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos veikla – 
neformalus vaikų švietimas.

Mokykloje vykdomos programos: ankstyvasis 
muzikinis ugdymas, pradinis muzikinis 

ugdymas, pagrindinis muzikinis ugdymas ir 
kryptingasis muzikinis ugdymas. Veikia 

fortepijono, styginių instrumentų, pučiamųjų ir 
mušamųjų instrumentų,  liaudies instrumentų 
ir akordeono bei chorinio dainavimo skyriai.
2014 metų gruodžio 6 d. mokyklai suteiktas 

paramos gavėjo statusas.

veikla

Eil.
Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
64 65

Finansiniai metai prasideda sausio 1 dieną ir 
baigiasi  gruodžio 31 dieną.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotojų skaičius  per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

        1       Bendroji informacija
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2 Apskaitos politika  
 

1 Finansinių ataskaitų forma  
Sudarydama žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius mokykla vadovaujasi VSAFAS reikalavimais. Jei nėra konkretaus 
VSAFAS reikalavimo, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS "Finansinių ataskaitų 
rinkinio pateikimas".

 

2 Finansinių ataskaitų valiuta  
Finasinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - eurais.  

3 Nematerialusis turtas  
Nematerialiojo turto apskaita vykdoma pagal 13-ąjį VSAFAS „Nematerialusis turtas“, o nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos 
metodai pagal  22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nustatytą tvarką. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 
13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar 
susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima 
patikimai nustatyti,kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą. Išankstiniai apmokėjimai už 
nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio 
naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 
nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo 
tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito 
mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo 
turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir 

 užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.Nematerialiojo turto naudingo 
tarnavimo laikas, nustatomas atsižvelgiant į sutartis ar kitus sandorius, neturi būti ilgesnis už šių sandorių galiojimo laikotarpį. 
Nematerialiojo turto amortizacijai skaičiuoti įstaiga taiko Šiaulių miesto savivaldybės pavirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. s

 

4 Ilgalaikis materialusis turtas  
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika parengta vadovaujantis 12-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standarte „Ilgalaikis materialusis turtas“, (toliau – 12-asis VSAFAS), o ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo 
apskaičiavimo ir apskaitos metodai bei taisyklės – 22-ajame VSAFAS nustatyta tvarka.
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 
VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. 
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto 
sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. 
Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio 
materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. 
Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo 
likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto 
nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal Šiaulių miesto 
savivaldybės pavirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus.
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. 
Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi kitos veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos 
ypatumai detaliai nustatyti Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto 
funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte 
didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti 
darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo 
naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio 
sąnaudomis.
Detaliau ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.

 

5 Biologinis turtas  
 

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai  



Šiaulių 1-oji muzikos mokykla,  190541145, Trakų g. 39, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

13

 Patvirtinta
ID: -2147437275

D/L: 2018-03-14 15:27:51
 

2 Apskaitos politika  
 

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
standarte „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ (toliau -14-asis VSAFAS) ir 17-ajame viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ (toliau – 17-asis VSAFAS).
Įstaigos finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.
Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
1) po vienerių metų gautinos sumos; 
2) kitas ilgalaikis finansinis turtas.
Įstaiga neturi ilgalaikių įsipareigojimų ir investicijų į kitus subjektus.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
1)per vienerius metus gautinos sumos ; 
2)pinigai ir pinigų ekvivalentai.
                           Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Finansinėse ataskaitose trumpalaikės gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 
Detaliau gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir gautinų sumų apskaitos ypatumai aprašomi Išankstinių 
apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše.

                     Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti 
greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yr

 

Finansiniai įsipareigojimai
Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 17-ajame VSAFAS, 18-ajame viešojo 
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir 
poataskaitiniai įvykiai“ (toliau 18-asis VSAFAS), 19-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte 
„Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ (toliau – 19-asis VSAFAS) ir 24-ajame viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau 24-asis VSAFAS) nustatyta 
tvarka.
Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 
Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 
1)ilgalaikiai atidėjiniai; 
2)ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai; 
3)kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.
Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 
1)trumpalaikiai atidėjiniai; 
2)ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 
3)trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai; 
4)mokėtinos dotacijos ir finansavimo sumos; 
5)mokėtinos sumos į biudžetus, fondus; 
6)mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla.
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:
1)ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

 

7 Atsargos  

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte 
„Atsargos“(toliau – 8 -asis VSAFAS).
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo 
metodą. Atsargų įkainojimo metodo pasirinkimas priklauso nuo atsargų pobūdžio.
Sudarant finansines ataskaitas, atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė 
neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, paskirsčius ar panaudojus. 
Kai atsargos parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos 
atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, 
kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į 
sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 

 

8 Finansavimo sumos  
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2 Apskaitos politika  
 

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS.
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – įstaigos iš 
valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti 
arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo 
sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir 
paramos būdu gautą turtą.
Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
1)finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 
2)finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis, trumpalaikis turtas arba atsargos, 
įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą ir atsargas.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, 
skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui 
įsigyti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, 
kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus 
finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas 
finansavimo sumas.
Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip įstaigos sąnaudos, kartu 
pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

 

9 Atidėjiniai  
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę 
ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai 
įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina 
sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – Aiškinamasis 
raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus 
įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

 

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  

Registruojant apskaitoje nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos 
nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.
Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto 
nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. 
Nuoma laikoma finansine, jei didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos perduodama nuomininkui.
Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o 
lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu 
metodu) per nuomos laikotarpį.

 

11 Segmentai  

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standarte „Segmentai“.
Įstaiga turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos 
„Švietimas“, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą. 
Apie segmentą pateikiama tokia informacija:
1)segmento sąnaudos;
2)segmento pinigų srautai.
Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir sąnaudos, kurių priskyrimo prie segmento pagrindas yra neaiškus, turi būti 
priskiriami prie didžiausią įstaigos veiklos dalį sudarančio segmento.

 

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos  
 

13 Kitos pajamos  

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės apskaitos politikoje nustatyti vadovaujantis 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ 
(toliau 10-asis VSAFAS) ir 20-ajame VSAFAS  nustatyta tvarka.
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su 
šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina 
nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant 
detalizuojančius požymius.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai 
galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Pajamomis laikoma tik įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos 
sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda. Jei įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir 
surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies 
atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, registruojant pajamas kartu registruojamos į biudžetą pervestinos sumos.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį 
suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

 

14 Sąnaudos  
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2 Apskaitos politika  
 

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
standarte „Sąnaudos“ (toliau – 11-asis VSAFAS). Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų 
straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį 
padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 
ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
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.

 

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos  
 

16 Operacijos užsienio valiuta  

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standarte 
„Sandoriai užsienio valiuta” (toliau 21-asis VSAFAS).
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko 
skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir 
įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos 
Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.
Detaliai užsienio valiutos kurso pasikeitimo apskaitos ypatumai aprašomi Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų 
apskaitos tvarkos apraše.

 

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus 
atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pavyzdžiui, dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra 
užskaitomos su gauta draudimo išmoka).
Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių 
įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

 

18 Kiti apskaitos principai  
Pasirinktą apskaitos politiką įstaiga taiko nuolat. 
Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS.
Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami apskaitoje ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius 
apskaitos principus: 
1)kaupimo; 
2)subjekto; 
3)veiklos tęstinumo; 
4)periodiškumo; 
5)pastovumo; 
6)piniginio mato; 
7)palyginimo; 
8)atsargumo; 
9)neutralumo; 
10)turinio viršenybės prieš formą.
Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:
1)pinigų; 
2)subjekto; 
3)periodiškumo; 
4)pastovumo; 
5)piniginio mato.
Pagal subjekto principą įstaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių 
ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, 
naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir 
naudojamas kitomis teisėmis (pavyzdžiui, panaudos, nuomos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose. 
Įstaigai leidžiamas vykdyti ūkines operacijas nustato teisės aktai. VSAFAS nustato faktiškai įvykusių ūkinių operacijų 
registravimo apskaitoje metodus ir taisykles. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą įstaigos apskaitoje ūkiniai įvykiai ir 
ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją 

 

 
Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose 
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.
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Paskutinė praėjusio

Eil.
Nr.
  
 

Straipsniai
 
  

Pastabos 
Nr.

 
  

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio 
diena, įvertinus 

apskaitos politikos 
keitimo ir klaid ų 

taisymo įtaką
1 2 3 4 5 6 7=4+5+6

A ILGALAIKIS TURTAS 270.161,59 270.161,59
I Nematerialusis turtas 0,00 0,00
I.1    Plėtros darbai 0,00
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00
I.3    Kitas nematerialusis turtas 0,00
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00
I.5    Prestižas 0,00
II Ilgalaikis materialusis turtas 270.161,59 270.161,59
II.1    Žemė 0,00
II.2    Pastatai 199.939,72 199.939,72
II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00
II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00
II.5    Mašinos ir įrenginiai 466,21 466,21
II.6    Transporto priemonės 0,00
II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00
II.8    Baldai ir biuro įranga 2.905,89 2.905,89
II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas 66.849,77 66.849,77
II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00
III Ilgalaikis finansinis turtas 0,00
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00
B BIOLOGINIS TURTAS 0,00
C TRUMPALAIKIS TURTAS 53.618,82 53.618,82
I Atsargos 190,31 190,31
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 190,31 190,31
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00
II Išankstiniai apmokėjimai 269,27 269,27
III Per vienus metus gautinos sumos 48.125,05 48.125,05
III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00
III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00
III.3    Gautinos finansavimo sumos 0,00
III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1.484,20 1.484,20
III.5    Sukauptos gautinos sumos 46.640,85 46.640,85
III.6    Kitos gautinos sumos 0,00
IV Trumpalaikės investicijos 0,00
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5.034,19 5.034,19

IŠ VISO TURTO 323.780,41 323.780,41
D FINANSAVIMO SUMOS 245.996,37 245.996,37
I Iš valstybės biudžeto 53.978,92 53.978,92
II Iš savivaldybės biudžeto 160.803,27 160.803,27
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 25.941,19 25.941,19
IV Iš kitų šaltinių 5.272,99 5.272,99
E ĮSIPAREIGOJIMAI 41.581,61 41.581,61
I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 41.581,61 41.581,61
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos 0,00
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui 0,00
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos 0,00
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos 0,00
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos 41.040,89 41.040,89
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 540,72 540,72
F GRYNASIS TURTAS 36.202,43 36.202,43
I Dalininkų kapitalas 0,00
II Rezervai 0,00
II.1     Tikrosios vertės rezervas 0,00
II.2     Kiti rezervai 0,00
III Nuosavybės metodo įtaka 0,00
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 36.202,43 36.202,43
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 214,90 214,90
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 35.987,53 0,00 35.987,53
G MAŽUMOS DALIS 0,00

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES

323.780,41 323.780,41

Direktorius ________________ Vygintas Ališauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė ________________ Marytė Šilkuvienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA FINANSIN ĖS BŪKL ĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS
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Praėjęs ataskaitinis

Eil.
Nr.
  
 

Straipsniai
  
 

Pastabos Nr. Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Padidėjimas Sumažėjimas (-)

laikotarpis, įvertinus 
apskaitos politikos 
keitimo ir klaid ų 

taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6
A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 642.889,02 642.889,02
I FINANSAVIMO PAJAMOS 586.425,02 586.425,02
I.1    Iš valstybės biudžeto 18.798,30 18.798,30
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 565.469,26 565.469,26
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1.620,72 1.620,72
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 536,74 536,74
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS 0,00
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 56.464,00 56.464,00
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos 56.464,00 56.464,00
III.2    Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 0,00
B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -642.674,12 -642.674,12
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -596.963,48 -596.963,48
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -8.369,35 -8.369,35
III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -11.611,66 -11.611,66
IV KOMANDIRUOČIŲ 0,00
V TRANSPORTO 0,00
VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO -775,78 -775,78
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -2.651,00 -2.651,00
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 127,45 127,45
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -16.116,06 -16.116,06
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 0,00
XI NUOMOS 0,00
XII FINANSAVIMO 0,00
XIII KITŲ PASLAUGŲ -6.314,24 -6.314,24
XIV KITOS 0,00
C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 214,90 214,90
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00
E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS 0,00

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO 
ĮTAKA

0,00

G PELNO MOKESTIS 0,00
H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą 214,90 214,90
I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 0,00
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 214,90 214,90
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 0,00
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0,00

Direktorius ________________ Vygintas Ališauskas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė ________________ Marytė Šilkuvienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITOS 
STRAIPSNIAMS
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P2 Informacija pagal segmentus

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -636.278,92 -636.278,92
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -588.734,60 -588.734,60
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -9.563,88 -9.563,88
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -10.383,71 -10.383,71
1.4    Komandiruočių -1.150,00 -1.150,00
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -951,00 -951,00
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.816,12 -2.816,12
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -14.360,21 -14.360,21
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -8.319,40 -8.319,40
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -631.574,35 -631.574,35
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -594.562,15 -594.562,15
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -9.759,52 -9.759,52
3.1.3       Komandiruočių -1.150,00 -1.150,00
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -951,00 -951,00
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.490,22 -2.490,22
3.1.7       Atsargų įsigijimo -14.347,82 -14.347,82
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -8.313,64 -8.313,64
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -642.674,12 -642.674,12
1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -596.963,48 -596.963,48
1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -8.369,35 -8.369,35
1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -11.611,66 -11.611,66
1.4    Komandiruočių
1.5    Transporto
1.6    Kvalifikacijos kėlimo -775,78 -775,78
1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.651,00 -2.651,00
1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 127,45 127,45
1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -16.116,06 -16.116,06
1.10    Socialinių išmokų
1.11    Nuomos
1.12    Finansavimo
1.13    Kitų paslaugų -6.314,24 -6.314,24
1.14    Kitos

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 
taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
3.1    Išmokos -627.517,62 -627.517,62
3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -589.904,35 -589.904,35
3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -11.612,04 -11.612,04
3.1.3       Komandiruočių
3.1.4       Transporto
3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -775,78 -775,78
3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -2.651,00 -2.651,00
3.1.7       Atsargų įsigijimo -15.864,95 -15.864,95
3.1.8       Socialinių išmokų
3.1.9       Nuomos
3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -6.709,50 -6.709,50
3.1.11       Sumokėtos palūkanos
3.1.12       Kitos išmokos

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

2.451,31 2.451,31

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grup ės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Plėtros darbai
2 Programinė įranga ir jos licencijos
3 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
4 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
5 Nebaigti projektai
6 Kitas nematerialusis turtas
7 Iš viso 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė 
atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, 
sudaro:

Balansinė vertė
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Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil.
Nr.

Nematerialiojo turto grup ės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Programinė įranga ir jos licencijos
2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
4 Nebaigti projektai
5 Kitas nematerialusis turtas
6 Iš viso 0,00

Likutin ė vertė
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

2.451,35 2.451,35

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 
laikotarpį

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

2.451,35 2.451,35

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -2.451,35 X X X -2.451,35

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

X X X X

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -2.451,35 X X X -2.451,35

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT

Kitas nematerialusis turtas

ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Eil.
Nr.
 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6-13-21)

0,00 0,00

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-7-14)

0,00 0,00

Kitas nematerialusis turtas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.



Šiaulių 1-oji muzikos mokykla,  190541145, Trakų g. 39, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

24

Patvirtinta
ID: -2147437275

D/L: 2018-03-14 15:27:51

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

34.026,33 30.193,78

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro: 0,00

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš 
nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė 
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir 
kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kult ūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kult ūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

382.809,83 5.630,69 16.319,51 125.399,12 530.159,15

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 2.323,00 2.323,00

2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.323,00 2.323,00

2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

3.1    Parduoto

3.2    Perduoto

3.3    Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

382.809,83 5.630,69 16.319,51 127.722,12 532.482,15

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

X -182.870,11 -5.164,48 -13.413,62 X -58.549,35 X X -259.997,56

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 
suma*

X X X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X -3.190,08 -126,84 -990,72 X -5.256,24 X X -9.563,88

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X X X X

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -186.060,19 -5.291,32 -14.404,34 X -63.805,59 X X -269.561,44

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma*

X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X X

17
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

X X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X X

18.1    Parduoto X X

18.2    Perduoto X X

18.3    Nurašyto X X

19 Pergrupavimai (+/-) X X

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(14+15+16-17-18+/-19+20) 

X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis

X X X X X X X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 
suma (+/-)

X X X X X X X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 
suma (25.1+25.2+25.3)

X X X X X X X X X

25.1    Parduoto X X X X X X X X X

25.2    Perduoto X X X X X X X X X

25.3    Nurašyto X X X X X X X X X

26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X

27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X X X X X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

196.749,64 339,37 1.915,17 63.916,53 262.920,71

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

199.939,72 466,21 2.905,89 66.849,77 270.161,59

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

ėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 190,31 190,31
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 14.416,26 14.416,26
2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 14.416,26 14.416,26
2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

-14.416,26 -14.416,26

3.1    Parduota
3.2    Perleista (paskirstyta)
3.3    Sunaudota veikloje -14.416,26 -14.416,26
3.4    Kiti nurašymai
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4+5)

190,31 190,31

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota
11.2    Perleista (paskirstyta)
11.2    Sunaudota veikloje
11.3    Kiti nurašymai
12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6-14)

190,31 190,31

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) 190,31 190,31

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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Įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys:

Išankstinių mokėjimų sumą 256,88 eurus sudaro 2018 metams užsakyta prenumerata
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P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

Straipsniai
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 256,88 269,27

1.1    Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 64,99

1.2    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3    Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4    Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5    Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6    Kiti išankstiniai apmokėjimai

1.7    Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8    Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 256,88 204,28

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 256,88 269,27

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

37.847,76 36.556,20 0,00 48.125,05 46.640,85

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1.291,56 1.484,20
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1.291,56 1.484,20
1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5       Kitos
1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos 36.556,20 36.556,20 46.640,85 46.640,85
1.5.1       Iš biudžeto 36.556,20 36.556,20 46.640,85 46.640,85
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 37.847,76 36.556,20 0,00 48.125,05 46.640,85

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Straipsniai
Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1    Pinigai bankų sąskaitose
1.2    Pinigai kasoje 
1.3    Pinigai kelyje 
1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6    Pinigų ekvivalentai
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1    Pinigai bankų sąskaitose 
2.2    Pinigai kasoje 
2.3    Pinigai kelyje 
2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6    Pinigų ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

9.115,77 5.034,19

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 9.115,77 5.034,19
3.2    Pinigai kasoje 
3.3    Pinigai kelyje 
3.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7    Kiti pinigų ekvivalentai 
4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 9.115,77 5.034,19
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.
Finansavimo sumos

 
 

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
 

Finansavimo sumos 
(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 
turt ą

Finansavimo sumų 
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 
turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 
panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo sumų 
sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

Finansavimo sumos 
grąžintos

Finansavimo sumų 
(gautinų) 

pasikeitimas
Kiti poky čiai

Finansavimo sumų 
likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautini ų organizacijų)

53.978,92 28.138,00 0,00 -27.924,56 54.192,36

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 53.978,92 3.300,00 1.799,47 -4.886,03 54.192,36

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 24.838,00 -1.799,47 -23.038,53 0,00

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

160.803,27 542.032,00 0,00 -544.634,27 158.201,00

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 160.803,27 4.100,00 199,60 -6.901,87 158.201,00

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 537.932,00 -199,60 -537.732,40 0,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

25.941,19 3.740,00 -2.770,72 26.910,47

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 25.941,19 -1.620,72 24.320,47

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 3.740,00 -1.150,00 2.590,00

4 Iš kitų šaltinių 5.272,99 1.488,57 0,00 -409,99 6.351,57

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 721,80 132,99 -409,99 444,80

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 4.551,19 1.488,57 -132,99 5.906,77

5 Iš viso finansavimo sumų 245.996,37 575.398,57 0,00 -575.739,54 245.655,40

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

Per ataskaitinį laikotarp į

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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Eil.
Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

Iš viso
Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos)
Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1
Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

53.978,92 53.978,92 54.192,36 54.192,36

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

160.803,27 160.803,27 158.201,00 158.201,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 
finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 
finansuoti)

25.941,19 25.941,19 26.910,47 26.910,47

4 Iš kitų šaltinių 5.272,99 5.272,99 6.351,57 6.351,57

5 Iš viso 245.996,37 245.996,37 245.655,40 245.655,40

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI
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Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.
Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4  
1 Nematerialusis turtas   
1.1    Programinė įranga ir jos licencijos   
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   
1.3    Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   
1.4    Nebaigti projektai   
1.5    Kitas nematerialusis turtas   
2 Ilgalaikis materialusis turtas   
2.1    Žemė   
2.2    Gyvenamieji pastatai   
2.3    Kiti pastatai   
2.4    Infrastruktūros ir kiti statiniai   
2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės   
2.6    Mašinos ir įrenginiai   
2.7    Transporto priemonės   
2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės   
2.9    Baldai ir biuro įranga   
2.10    Kitos vertybės   
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas   
2.12    Nebaigta statyba   
3 Biologinis turtas   
3.1    Naudojamas žemės ūkio veikloje   
3.2    Naudojamas ne žemės ūkio veikloje   
4 Atsargos   
4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos   
4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   
4.3    Nebaigta gaminti produkcija   
4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   
4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   
5 Iš viso   

  
Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:   

  

Eil.
Nr.

Nustatymo pagrindas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

  

1 2 3 4   
  

Iš viso   
  
  
  

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė 

ataskaitinių metų 
diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   
1 Per vienerius metus   
2 Nuo vienerių iki penkerių metų   
3 Po penkerių metų   
4 Iš viso   

  
Veiklos nuoma   

  
Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:   

  

Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė 

ataskaitinių metų 
diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   
1 Per vienerius metus (suma)   
2 Nuo vienerių iki penkerių metų   
3 Po penkerių metų   
4 Iš viso   

  

Balansinė vertė

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:
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Eil.
Nr.

Laikotarpis 
Paskutinė 

ataskaitinių metų 
diena

Paskutinė praėjusių 
ataskaitinių metų 

diena
  

1 2 3 4   
1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)   
2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)   
3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)   

 
Panauda  

 
  
  

  

Eil.
Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis   

1 2 3 4   
1 Nematerialusis turtas   
1.1    Programinė įranga ir jos licencijos   
1.2    Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)   
1.3    Literatūros, mokslo ir meno kūriniai   
1.4    Nebaigti projektai   
1.5    Kitas nematerialusis turtas   
2 Ilgalaikis materialusis turtas 9.213,68 9.213,68   
2.1    Žemė 9.213,68 9.213,68   
2.2    Gyvenamieji pastatai   
2.3    Kiti pastatai 0,00   
2.4    Infrastruktūros ir kiti statiniai   
2.5    Nekilnojamosios kultūros vertybės   
2.6    Mašinos ir įrenginiai   
2.7    Transporto priemonės   
2.8    Kilnojamosios kultūros vertybės   
2.9    Baldai ir biuro įranga   
2.10    Kitos vertybės   
2.11    Kitas ilgalaikis materialusis turtas   
2.12    Nebaigta statyba   
3 Biologinis turtas   
3.1    Naudojamas žemės ūkio veikloje   
3.2    Naudojamas ne žemės ūkio veikloje   
4 Atsargos   
4.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos   
4.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   
4.3    Nebaigta gaminti produkcija   
4.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)   
4.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti   
5 Iš viso 9.213,68 9.213,68   

  
Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil.
Nr.

Panaudos sutarčių pobūdis           
Sutarties terminas 

(metai)
Galimybė pratęsti 

panaudos laikotarpį

1 2                                  3 4

Ilgalaikės sutartys   
2013 m. vasario 13 d. 
sudaryta Valstybinės 
žemės panaudos sutart

Nenumatyta

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
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 Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

 Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

Mokyklai, pagal 2013 m. vasario 13 d. Valstybinės žemės panaudos sutartį Nr.31SUN-10,Nacionalinės žemės ūkio ministerijos  25 
metams perduota neatlygintinai naudotis 0,0268 ha žemės sklypo dalimi  0,1112 ha žemės sklype (unikalus Nr.4400-2526-8448) 
kadastro Nr.2901/0011:13, esančiame Trakų g. 39, Šiaulių mieste, kurios vertė pagal verčių žemėlapį 9213,68 eurai.
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp j ų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp j ų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
3 Tiekėjams mokėtinos sumos 955,85
4 Sukauptos mokėtinos sumos 35.213,34 8.228,27 41.040,89 9.707,19
4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 35.213,34 8.228,27 41.040,89 9.707,19
4.3    Kitos sukauptos sąnaudos
4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 668,00 540,72
5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai 668,00 540,72
5.3    Kitos mokėtinos sumos
6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 36.837,19 8.228,27 0,00 41.581,61 9.707,19

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS
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Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

Apskaičiuotos paslaugų švietimo įstaigoje pajamos už 2017 metus 55915,00 eurų. Pajamos už organizuotus seminarus, konkursus ir 
kopijavimo paslaugas 1132,49 eurai.
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 57.047,49 56.464,00
1.1    Pajamos iš rinkliavų

1.2
   Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3    Suteiktų paslaugų pajamos** 55.915,00 55.470,00
1.4    Kitos 1.132,49 994,00
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 57.047,49 56.464,00

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 
aiškinamojo rašto tekste.
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P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.
Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -450.638,38 -455.928,83 -138.096,22 -141.034,65 64 65

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal 
kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias 
darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, 
autorines ir panašias darbo sutartis)

3 Iš viso -450.638,38 -455.928,83 -138.096,22 -141.034,65 64 65

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)
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Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta:

Eil.
Nr.

Finansinio turto rūšis Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Valiuta (valiutos 
kodas)

1 2 3 4 5 6 7
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 36.837,19 EUR
Iš viso 36.837,19 X X X

Balansinė vertė eurais Balansinė vertė valiuta

  X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1 Eurais 41.581,61 36.837,19
2 JAV doleriais 
3 Kitomis  
4 Iš viso 41.581,61 36.837,19

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS



Snulrg l-oJI MUzIKos MoKYKLA

,q.ISKTNA,MASIS neSra.s
PRrE 2017 METU FINANSINIU ATASKATTU

BENDROJI DALIS

Siauliq l-oji muzikos mokykla, savivaldybes biudZetine istaiga, iregistruota Juridiniq
asmenq registre 1994 m. spalio 12 dien1. [staigai suteiktas kodas 190541145. Nuo 2004 m.
gruodZio 16 dienos mokyklai suteiktas paramos gavejo statusas. Siauliq l-oji muzikos mokykla,
juridinis asmuo, turintis anspaud4 su miesto herbu ir savo pavadinimu bei atsiskaitom4j4 s4skait4
Swedbanke.
Mokyklos adresas: Trakq g. 3g,Siauliai.
El. p.- mm 1 @muzika.siauliai.lm.lt,

Siauliq l-osios muzikos mokyklos veikla - neformalus vaikq Svietimas.
Mokykloje vykdomos programos: ankstyvasis muzikinis ugdymas, pradinis muzikinis ugdymas,
pagrindinis muzikinis ugdymas, kryptingasis muzikinis ugdymas bei suaugusiqjq neformalusis
muzikinis ugdymas. Veikia fortepijono, styginiq instrumentq, pudiamqjq ir mu5amqiq instrumentq,
liaudies instrumentq ir akordeono, chorinio dainavimo skyriai.

Mokykla finansuojama i5 miesto savivaldybes biudZeto pagal,,Svietimo prieinamumo
ir kokybes uZtikrinimo" program4. Mokyklos finansavimui gali biiti naudojamos ir kitos teises
akfq nustatyta tvarka gautos leSos.

f stai ga neturi kontroliuoj amqi q bei asocij uotqi q subj ektq.
Siauliq l-ojoje muzikos mokykloje dirba - 64 darbuotojai, i5 jq:

Pedagogq - 53;
Kulflros darbuotojq - 1;
Kiti nei5vardinti darbuotojai - 10.

Svarbiq s4lygq ir aplinkybiq, kurios galetq paveikti tolesng mokyklos veikl4, finansiniq
ataskaitq sudarymo dienai, nera.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 dien4 ir baigiasi gruodZio 31 dien4.
Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais

vienetais - eurais.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.BiudZetines istaigos Siauliq l-osios muzikos mokyklos (toliau - istaiga) buhalterines

apskaitos vadovas (toliau - Apskaitos vadovas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

buhalterines apskaitos istatymu (Zin., 200!, Nr. 99-3515; Lin., 2010, Nr. 41-1944), Lietuvos

Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu 7Lin.,2007, Nr. 77-3046;zin.,2010, Nr.

67-3341), Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais (toliau - VSAFAS),

Pavyzdiniu biudZetiniq lstaigq buhalterines apskaitos vadow ir kitais teises aktais.

2. Apskaitos vadove pateikti VSAFAS nuostatq praktinio taikymo istaigoje nurodymai ir

rekomendacijos kaip tvarkyti buhaltering apskait4 pagal kaupimo princip4 ir kaip parengti

finansiniq ataskaitq rinkini. Apskaitos vadov4 sudaro:

2.1. istaigos apskaitos politika, taikytina pagal VSAFAS;



2.2. apskaitos tvarkq apra5ai, kuriuose pateikti galimq tikiniq operacijq ir flkiniq ivykiq
registravimo buhalterinej e apskaitoj e detahs nurodymai;

3. lstaigos veiklai vykdyti isigytas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis

turtas bei atsargos i apskait4 turi blti itraukti kartu su pridetines vertds mokesdiu, nes istaiga nera

pridetines vertes mokesdio moketoja. Tais atvejais, kai pridetines vertds mokestis gali btti itrauktas

i atskait4, isigytas ilgalaikis nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos

i apskaitE turi buti itraukti be pridetines vertes mokesdio.

4. Apskaitos vadovo nuostatos neprieStarauja VSAFAS nuostatoms.

S. Sis Apskaitos vadovas taikomas tvarkant istaigos buhaltering apskait4 ir sudarant

finansines ataskaitas.

6. Sio Apskaitos vadovo galiojimo terminus, uZ Apskaitos vadovo nuostatq igyvendinim4
atsakingus asmenis, keidiandius, keidiamus ar papildandius istaigos vidaus teises aktus, savo

isakymu nustato istaigos vadovas ar jo lgaliotas asmuo.

7. Apskaitos vadov4 tvirtina istaigos vadovas.

II. APSKAITOS POTITIKA

Apskaitos politikos taikymas

8. Siauliq l-ojoje muzikos mokykloje taikoma tokia apskaitos politika, kuri ulltikrina,

kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus

VSAFAS reikalavimo, istaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais l-ajame

vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standarte ,,Informacijos pateikimas

finansiniq ataskaitq rinkinyje" (toliau - l-asis VSAFAS).

9. Siame Apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, ukiniq ivykiq ir [kiniq operacijq

registravimo tvarka uZtikrina, kad finansindse ataskaitose pateikiama informacijayra:

I4.1. svarbi vartotojq sprendimams priimti;

14.2. patikima, nes:
14.2.I. teisingai nurodo istaigos finansinius rezultatus, finansing bflklg ir pinigq srautus;

14.2.2. parodo Ukiniq ivykiq ir iikiniq operacijq ekonoming prasmg, ne vien teising form4;

14.2.3. yra ne5ali5ka, netendencinga;

I 4.2.4. apdairiai pateikta (atsargumo principas) ;
I4.3. visais reik5mingais atvejais i5sami.

15. Pasirinkt4 apskaitos politik4 istaiga taiko nuolat.

16. Apskaitos politika keidiama tik vadovaujantis 7-uoju vie5ojo sektoriaus apskaitos ir

finansines atskaitomybes standartu ,,Apskaitos politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq

taisymas" (toliau - 7-asis VSAFAS) ir taikoma vienodai visiems finansiniq ataskaitq straipsniams,

kuriems turi itakos Apskaitos politikos keitimas.

17. Apskaitos politika apima fikiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir

apskaitos principus, metodus ir taisykles.



Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklds

18. Tvarkydama apskait4 ir sudarydama finansines ataskaitas, istaiga vadovaujasi
VSAFAS.

19. Ukines operacijos ir ivykiai registruojami apskaitoje ir finansiniq ataskaitq rinkinys
rengiamas taikant Siuos bendruosius apskaitos principus:

19.1. kaupimo;
19.2. subjekto;
I 9.3. veiklos tgstinumo;
19.4. periodi5kumo;

19.5. pastovumo;

19.6. piniginio mato;
19.T.palyginimo;
19.8. atsargumo;
19.9. neutralumo;,
19.10. turinio vir5enybes prie5 form4.
20. Sudarant biudZeto vykdymo ataskaitq rinkini, vadovaujasi Siais bendraisiais apskaitos

principais:

20.1. pinigq;

20.2. subjekto;
20.3. periodi5kumo;

20.4. pastovumo;

20.5. piniginio mato.
21. Pagal subjekto princip4 istaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu: atskirai tvarko

apskait4, sudaro ir teikia atskirus finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius.

{staigos apskaitoje registruojamas tik jos patikejimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas
valstybes turtas, finansavimo sumos ir isipareigojimai, pajamos ir sqnaudos. Turtas, valdomas ir
naudojamas kitomis teisemis (pavyzdliui, panaudos, nuomos), registruojamas nebalansinese
s4skaitose.

22. lstaigai leidZiamas vykdyti [kines operacijas nustato teises aktai. VSAFAS nustato
faktiSkai ivykusiq [kiniq operacijq registravimo apskaitoje metodus ir taisykles. Pagal turinio
vir5enybes prie5 form4 princip4 istaigos apskaitoje iikiniai ir,ykiai ir fikines operacijos vertinami ir
pripaZistami pagal jq ekonoming prasmg ir turini, nepriklausomai nuo to, ar toki4 rlking operacij4
vykdyti ir (arba) sandori sudaryti IeidLia istaigos veikl4 reglamentuojantys teises aktai.

23. Visos flkines operacijos ir ivykiai registruojami istaigos s4skaitq plano s4skaitose
taikant apskaitos politik4, parengt4 pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir
taisykles) atskiroms iikinems operacijoms ir ivykiams, finansiniq ataskaitq elementams arba
straipsniams ir apskaitos proceduroms. [staiga taiko visus 1 lenteleje nurodyus VSAFAS.



1 lentele. Taikomi Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansinds atskaitomyb0s standartai

Standarto pavadinimas Taikoma (T)/
netaikoma

rN)
1 VSAFAS -,,Informaciios pateikimas finansiniq ataskaitu rinkinyie" T
2 VSAFAS -..Finansines blkles ataskaita" T
3 VSAFAS -..Veiklos rezultatu ataskaita" T
4 VSAFAS -,,Gryno.jo turto pokydiq ataskaita" T
5 VSAFAS -,,Pinigg srautq ataskaita" T
6 VSAFAS -..Finansiniu ataskaitu aiSkinamasis ra5tas" T
7 VSAFAS -..Apskaitos politikos. apskaitiniu iverdiu keitimas ir klaidu taisymas" T
8 VSAFAS -..Atsarqos" T
9 VSAFAS -..Mokesdiu ir socialiniu imoku paiamos" N
10 VSAFAS -..Kitos paiamos" T
11 VSAFAS - ..Sanaudos" T
12 VSAFAS -,,Ilgalaikis materialusis turtas" T
13 VSAFAS - ..Nematerialusis turtasoo T
14 VSAFAS -,,Jungimai ir investiciios i asociiuotuosius subiektuso' N
15 VSAFAS - ,,Konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq rinkinys ir investicrjos i
kontroliuoi amus subi ekfus'o

N

l6 VSAFAS -..Biolosinis turtas ir mineraliniai i5tekliai" N
17 VSAFAS -..Finansinis turtas ir finansiniai isipareieoiimai" T
18 VSAFAS -,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir
poataskaitiniai iwkiai"

T

19 VSAFAS - ,,Nuoma, finansind nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo
sutartys"

T

20 VSAFAS -..Finansavimo sumos" T
21 VSAFAS -..Sandoriai uZsienio valiuta" T
22 VSAFAS -,,Turto nuvertdiimas" T
23 VSAFAS -,,Tarpinig finansiniu ataskaitu rinkinys" T
24 VSAFAS -,,Su darbo santykiais susiiusios i5mokos" T
25 VSAFAS - ..Sesmentai" T
26 VSAFAS -,,I5teklig fondo apskaita ir finansiniq ataskaitq rinkinys" N

Nematerialusis turtas

24. Nematerialiojo turto apskaitos politika parengta vadovaujantis 13-ajame vie3ojo

sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standarte ,,Nematerialusis turtas" (toliau - l3-asis

VSAFAS), o nematerialiojo hrto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos metodai bei taisykles - 22-

ajame vie5ojo sekloriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standarte ,,Turto nuvertejimas"

(toliau - 22-asis VSAFAS) nustatyta tvarka.
25. Nematerialusis turtas yra pripalistamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4

s4vok4 ir nemateri aliajamturtui nustatytus kriterijus.
26. Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje ya registruojamas

isigijimo savikaina. I5laidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo hrto pirminio

pripaZinimo, didina nematerialiojo turto isigijimo savikain4 tik tais atvejais, kai galima patikimai



nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesng ekonoming naud4, t. y., kad atliktas
esminis nematerialioj o turto pagerinimas.

27. I5ankstiniai apmokejimai uZ nematerialqji turta apskaitoje registruojami nematerialiojo
turto s4skaitose.

28. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tamavimo laikas
ribotas, finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 anortizacij4 ir
nuvertejim4, jei jis yra.

29. Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4

nustatyt4 turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo
turto vieneto amortizacija pradedama skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti,
pirmos dienos ir nebeskaidiuojama nuo kito mdnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine
verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas
ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertds sumai, pirmos dienos.

30. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatomas atsiZvelgiant i sutartis ar
kitus sandorius, neturi bfiti ilgesnis uZ Siq sandoriq galiojimo laikotarpi. Kitam nematerialiajam
turtui istaiga taiko Siauliq miesto savivaldybes pavirtintus ilgalaikio turto nusidevejimo
(amortizacij os) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus.

31. Detaliau nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir proceduros nustatytos Nematerialiojo
turto apskaitos tvarkos apra5e.

Ilgalaikis materialusis turtas

32. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika parengta vadovaujantis l}-ajatne
vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standarte ,,Ilgalaikis materialusis firrtas",
(toliau - l2-asis VSAFAS), o ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos
metodai bei taisykles -22-ajame VSAFAS nustatS4a tvarka.

33. Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo

kriterijus.

34. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobEdi skirstomas ipagrindines grupes, nustatytas

VSAFAS.
35. {sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruoj amas isigij imo savikaina.
36. I5ankstiniai apmokejimai uZ ilgalaiki materialqji turt+ apskaitoje registruojami tam

skirtose ilgalaikio materialioj o turto s4skaitose.

37. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose rodomas

isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejim4 ir nuvertejim4, jei jis yra.

38. Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto
naudingo tarnavimo 1aik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas skaidiuoti

nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas nebeskaidiuojamas

nuo kito mdnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte sutampa su jo



likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas

to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos.

39. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4

(tiesini) metod4 pagal Siauliq miesto savivaldybes pavirtintus ilgalaikio turto nusidevejimo
(amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus.

40. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukauptas
nusidevejimas ir, jei yra, nuvertejimas nuraSomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi kitos

veiklos rezultafitr ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai detaliai

nustatyti Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraSe.
41. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripaZistami

esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apimti arba pailgina turto naudingo tarnavimo

laik4, arba i5 esmds pagerina jo nauding4sias savybes. Siq aarbq verte didinama ilgalaikio

materialiojo turto isigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likgs turto naudingo tarnavimo laikas.

Jei atlikti darbai nepagerina naudingqjq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto

funkcijq apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripalistami esminiu
pagerinimu, o Siq darbq verte pripaiistama ataskaitinio laikotarpio s4naudomis.

42. Detaliau ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka ir proceduros Ilgalaikio

materialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e.

Atsargos

43. Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame vie5ojo sekloriaus apskaitos ir

finansines atskaitomybes standarte ,,Atsargos"(toliau - 8 -asis VSAFAS).

44. Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynqa realizavimo verte,

atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.
45. Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,

istaiga taiko konkredirl kainq ikainojimo metod4. Atsargq ikainojimo metodo pasirinkimas

priklauso nuo atsargq pobtidZio.

46. Sudarant finansines ataskaitas, atsargos gali bUti nukainojamos iki grynosios

realizavimo vertes tam, kad jq balansine verte nevirSytq bfsimos ekonomines naudos ar paslaugq

vertes, kuri4 tikimasi gauti Sias atsargas pardavus, paskirsdius ar panaudojus.

47. Kai atsargos parduodamos ar perduodamos, jq balansine verte pripaZistama

s4naudomis to laikotarpio, kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos. Atsargq sunaudojimas arba

pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq b[d4, kai buhalterineje

apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

48. Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti

inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine

apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose.

49. Detaliau atsargq apskaitos ypatumai detaliai apra5omi Atsargq apskaitos tvarkos

apra3e.



Finansinis turtas

50. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l4-ajarne vieSojo sektoriaus
apskaitos ir finansines atskaitomybes standarte ,,Jungimai ir investicijos i asocijuotuosius
subjektus" (toliau -l4-asis VSAFAS) ir l7-ajame vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes standarte ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" (toliau 17-asis
VSAFAS).

51. [staigos finansinis turtas yra skirstomas i ilgalaiki ir trumpalaiki.
52. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
52.l.po vieneriq metq gautinos sumos;
52.2. kitas ilgalaikis finansinis turtas.
53. fstaiga neturi ilgalaikiq isipareigojimq ir investicijq i kitus subjektus.
54. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
54.1. per vienerius metus gautinos sumos ;
5 4.2. pingai ir pinigq ekvivalentai.

Gautinos sumos

55. Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.
56. Finansinese ataskaitose trumpalaikes gautinos sumos parodomos isigijimo savikaina,

atemus nuvertej imo nuostolius.
57. Detaliau gautinq sumq nuvertejimo apskaidiavimo principai ir gautinq sumq

apskaitos ypatumai apra5omi I5ankstiniq apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkos apra5e.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

58. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s4skaitose. Pinigq ekvivalentai yra
trumpalaikes, likvidZios investicijos, kurios gali bflti greitai ir lengvai i5keidiamos i Zinom4 pinigq
sum4. Tokiq investicijq terminas nevir5ija trijq menesiq, o vertes pokydiq izikayra labai maia.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustaqrti 2}-ajame vie5ojo sektoriaus
apskaitos ir finansines atskaitomybes standarte ,,Finansavimo sumos" (toliau - 20-asis VSAFAS).

59. Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 2}-ajarne VSAFAS nustat5rtus
kriterijus. Finansavimo sumos - istaigos i5 valstybes biudZeto, Europos Sqjungos (finansine
parama), uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq bei i5 kitq Saltiniq gauti arba gautini pinigai
arba kitas turtas, skirtas istaigos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms igyvendinti.
Finansavimo sumos apima ir istaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitq turt4 pavedimams
vykdyti, kitas le5as i5laidoms kompensuoti ir paramos bUdu gaut4 turt4.

60. Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i:
60.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti;
60.2. finartsavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.



61. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas

ilgalaikis, trumpalaikis turtas arba atsargos, iskaitant pararn4, arba kaip pinigai, skirti isigyti
ilgalaiki arba trumpalaiki nepinigini hl14 ir atsargas.

62. Finansavimo sumos kitoms iSlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms kompensuoti, yra

laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.
63. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios

s4naudos.
64. Gautos ir perduotos kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos,

istaigos s4naudomis nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems vieSojo sektoriaus

subjektams, maZinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

65. Gautos ir perduotos ne vie5ojo sekloriaus subjektams finansavimo sumos,

registruojamos kaip istaigos s4naudos, kartu pripaZistant finansavimo, kuris buvo skirtas Siam

tikslui, pajamas.

66. Detaliai finansavimo sumq apskaitos ypatumai nustatl'ti Finansavimo sumq apskaitos

tvarkos apra5e.

Finansiniai isipareigoj imai

67. Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustagrti

vadovaujantis 17-ajarne VSAFAS, 18-ajame vie5ojo sekloriaus apskaitos ir finansines

atskaitomybes standarte ,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir

poataskaitiniai ivykiai" (toliau 18-asis VSAFAS), 19-ajame vie5ojo sektoriaus apskaitos ir

finansines atskaitomybes standarte ,,Nuoma, finansind nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo

sutartys" (toliau - l9-asis VSAFAS) ir 24-ajarne vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines

atskaitomybes standarte ,,Su darbo santykiais susijusios i5mokos'o (toliau 24-asis VSAFAS)

nustaQrta tvarka.
68. [sipareigojimai skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.

69. Ilgalaikiams finansiniams isipareigojimams priskiriama:

69.f . ilgalaikiai atidejiniai;
69 .2. ilgalaikiai fi nansines nuomos (lizingo) isipareigoj imai ;
69.3. kiti ilgalaikiai isipareigojimai.
70. Trumpalaikiams finansiniams isipareigojimams priskiriama:

70. 1 . trumpalaikiai atidej iniai;

7 0 .2. ilgalaikiq isiparei goj imq einamqj q metq dalis ;
70. 3 . trumpalaikiai fi nansiniai i sipareigoj imai ;
70.4. moketinos dotacijos ir finansavimo sumos;
70.5. moketinos sumos i biudZetus, fondus;

70.6. moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

71. Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.

Veliau Sie isipareigoj imai ivertinami :



7 | .I . ilgalaikiai fi nansiniai isipareigoj imai - amortizuota savikaina;
7 1 .2. trumpalaikiai fi nansiniai isipareigoj imai - isigij imo savikaina.

Atiddjiniai

72. lrridejiniai pipaListami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del ivykio
praeityje istaiga turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiam4 pasiZadejim4, ir tiketina, kad jam

ivykdyti bus reikalingi i5tekliai, o isipareigojimo suma gali biiti patikimai ivertinta. Jei
patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaiistami, o tiktai informacija apie susijusi

su tiketina sumoketi suma neapibreirtqi isipareigojim1 yrc pateikiama finansiniq ataskaitq

aiSkinamajame ra5te (toliau - Ai5kinamasis ra5tas). Atidejiniai yra perZi0rimi paskuting kiekvieno

ataskaitinio laikotarpio dien4 ir koreguojami, atsiZvelgiant i naujus ivykius ar aplinkybes, kad
parodytq tiksliausi4 dabartini ivertinim4.

73. Detaliau atidejiniq apskaitos ypatumai apra5yti Ilgalaikiq ir trumpalaikiq

isipareigojimq apskaitos tvarkos apra5e.

Nuoma
74. Registruojant apskaitoje nuomos sutartims taikomas turinio vir5enybes prieS formq

principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties
formos, o nuo jos turinio ir ekonomines prasmes.

75. Nuomos sandoriai grupuojami i veiklos nuomos ar finansinds nuomos (lizingo)

sandorius, atsiZvelgiant i tai, kiek turto nuosavybes teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir
kiek nuomininkui.

76. Nuoma laikoma finansine, jei didZioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir
naudos perduodama nuomininkui.

77. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didZioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos
ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos imokos pagal veiklos nuomos
sutarti yra registruojamos apskaitoje kaip s4naudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpi.

Pajamos

78. Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles apskaitos politikoje nustagrti
vadovaujantis 10-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos" (toliau l0-asis VSAFAS) ir 2}-ajarne VSAFAS
nustatyta tvarka.

79. Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos

tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos. Registruojant
visas su finansavimo pajamq pripaZinimu susijusias operacijas, bttina nurodyi, kokios valstybes
funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripaZintos finansavimo pajamos, panaudojant

detalizuoj andius poZymius.

80. Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kad istaiga gaus

su sandoriu susijusi4 ekonoming naudq, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima
patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.



81. Pajamomis laikoma tik istaigos gaunama ekonomine nauda. Pajamomis

nepripaZistamos trediqjq asmenq vardu surinktos sumos, kadangi tai nera fstaigos gaunama

ekonomine nauda. Jei istaiga yra atsakingaui, tam tikry sumq administravim4 ir surinkim4, tadiau

teises aktq nustaty'tatvarkaprivalo pervesti surinktas sumas i biudZet4 ir neturi teises Siq sumq ar jq

dalies atgauti tq pati ar velesniais ataskaitiniais laikotarpiais, registruojant pajamas kartu

registruojamos i biudZet4 pervestinos sumos.

82. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini

laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t.y. kuri suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt.,

nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.

83. Detaliai pajamq apskaitos ypatumai apra5omi Pajamq apskaitos tvarkos apraSe (8

priedas), Finansavimo sumrl apskaitos tvarkos apra5e (6 priedas) ir Finansines ir investicines

veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apra5e.

S4naudos

84. S4naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 11-ajame vie5ojo

sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standarte ,,Sqnaudos" (toliau - 1l-asis VSAFAS).

S4naudq, susijusiq su konkrediq turto, finansavimo sumq ir isipareigojimq straipsniq apskaita,

principai nustagrti Siq straipsniq apskait4 reglamentuoj andiuose VSAFAS.

85. S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo

principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i
pinigq i5leidimo 1aik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma

tiesiogiai susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais

ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos sqnaudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo

patirtos.

86. Sqnaudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq suma.

Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir pahkanos n6ra i5skirtos i5 bendros

moketinos sumos, s4naudq dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo sum4 taikant rinkos

paltikanq norm4.

87. Detaliau s4naudq apskaitos ypatumai apra5omi S4naudq apskaitos tvarkos apra5e ir

Finansines ir investicines veiklos pajamq ir sqnaudq apskaitos tvarkos apra5e.

Sandoriai uZsienio valiuta

88. Sandoriq uZsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 2t-ajane vie5ojo sektoriaus ir

finansines atskaitomybes standarte ,,sandoriai uZsienio valiuta" (toliau 21-asis VSAFAS).

89. Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal

sandorio dien4 galiojusi Lietuvos banko skelbiam4 uZsienio valiutos kurs4. Pelnas ir nuostoliai i5

sandoriq uZsienio valiuta bei i5 uZsienio valiuta i5reik5to turto ir isipareigojimq likudiq

perkainojimo dien4 I'ra registruojami frnansines ir investicines veiklos pajamq ar sqnaudq

saskaitose.



90. Valiutiniq shaipsniq likudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Lietuvos banko skelbiam4 Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uZsienio valiutos santyki.

gl. Detaliai uZsienio valiutos kurso pasikeitimo apskaitos ypatumai apra5omi Finansines

ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos aprase.

Turto nuvert6jimas

92. Turto nuvertejimo apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame

VSAFAS, 17 -ajarne VSAFAS ir 22-a1ame VSAFAS.

93. Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.

Sudarydama finansiniq ataskaitq rinkini, istaiga nustato, ar yrahrto nuvertejimo poZymiq' Jeigu yra

vidiniq ar i5oriniq nuvertejimo poZymiq, nustatoma hrrto atsiperkamoji verte ir palyginama su turto

balansine verte.
94. Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma

maiinant turto balansing vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines

arba kitos veiklos s4naudas.

95. Turto nuvertejimas ndra tolygus turto nura5ymui. Turto nuvertejimo atveju yra

mahinarnaturto vieneto balansine vert6, tadiau i5saugoma informacija apie turto isigijimo savikain4,

t. y. tgrto vieneto isigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, o

nuvertejimas registruojamas atskiroje s4skaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra registruojamas

ne didesne verte nei turto balansine verte.

96. Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau

pripaZinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atk[rimo negali virSyti jo

balansines vertes, kuri bltq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebfltq buvqs pripaZintas.

97. PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli,

perskaidiuojamos btisimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo

(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamojl) verte po nuvertejimo bfitq tolygiai

paskirstyta per vis4 likus!jo naudingo tarnavimo laik4, t. y. nuvertejimo suma nudevima per likusi

naudingo tarnavimo laik4, maLinant nusidevej imo sqnaudas.

98. Detaliai turto nuvertejimo apskaitos ypatumai apra5omi Ilgalaikio materialiojo turto

apskaitos tvarkos apra5e, Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e, Atsargq apskaitos tvarkos

apraSe bei I5ankstiniq apmokejimq bei gautinq sumq apskaitos tvarkos apra5e.

Neapibr6itieji lsipareigojimai ir neapibrdZtasis turtas

gg. NeapibreZtqjq isipareigojimq ir neapibreZtojo turto apskaitos principai nustat5rti 18-

ajame VSAFAS.
100. {staiga nepnpaiista neapibreZtqjq isipareigojimq ir neapibreZtojo hrto balanso

s4skaitose, tadiau neapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas registruojami nebalansinese

s4skaitose. NeapibreZtieji isipareigojimai nerodomi nei finansines bukles ataskaitoje, nei veiklos

rezultatq ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama ai5kinamajame raSte. Kai tikimybe, kad

reikes panaudoti turt4 isipareigojimui apmoketi yn labai maia, informacija apie juos



ai5kinamajame ra5te nebDtina. Informacija apie neapibreinqi hrt4 ir isipareigojimus turi b[ti

perZiurima ne rediau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskuting dien4, siekiant uZtikrinti, kad

pasikeitimai btitq tinkamai atskleisti ai5kinamaj ame ra5te.

101. NeapibreZtasis turtas finansinese ataskaitose neparodomas, kol nera aiSku, ar jis duos

istaigai ekonomines naudos. Jei ekonomine nauda tiketina, tadiau nera Linoma, kad ji bus gauta,

informacija apie neapibftifrqi hrt4 pateikiama ai5kinamajame raite.

[vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

102. {vykiq, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinese

ataskaitose taisykles pateiktos 1 8-aj ame VSAFAS.

103. {vykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos

apie istaigos finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 yra laikomi koreguojandiais

ivykiais ir atsiZvelgiant i jq itakos reik5mg parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi

finansines bfikles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose.

104. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui apraSomi

ai5kinamajame ra5te, kai jie reik5mingi.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai

105. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos

nera uZskaitomos tarpusavy'je, i3skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja b[tent tokios

uZskaitos QtavyzdLiui, del draudiminio ivykio patirtos s4naudos yra uZskaitomos su gauta draudimo

i5moka).
106. Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius

rezultatus. Apskaitos principq bei apskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio

finansiniq ataskaitq rinkini, pateikiami ai5kinamaj ame ra5te.

Informacijos apie segmentus pateikimas

107. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai

nustatyti 21-ajarne vie5ojo sekloriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standarte ,,Segmentai",
(toliau - 25-asis VSAFAS).

108. fstaiga turi tvarkyti apskaitos veikl4 pagal segmentus. Segmentai - istaigos veiklos

dalis, apimanti vienos valstybes funkcijos ,,Svietimas", nustatytos Lietuvos Respublikos valstybes ir

savivaldybiq biudZetq pajamq ir i5laidq klasifikacijoje, atlikim4.

109. Apie segment4 pateikiama tokia informacija:

109.1. segmento s4naudos;

109.2. segmento pinigq srautai.

110. Turtas, isipareigojimai, finansavimo sumos ir s4naudos, kuriq priskyrimo prie

segmento pagrindas yra neai5kus, turi biiti priskiriami prie didZiausi4 istaigos veiklos dali

sudarandio sesmento.



Apskaitos politikos keitimas

1 11. Apskaitos politika keidiama vadovaujantis 7-ajame VSAFAS nustatytais principais.

112. fstaiga pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad bfltq
galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia

istaigos finansines bukles, veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms
nustatyti.

113. fstaiga pasirenka ir taiko apskaitos politik4 remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-

ajame VSAFAS. Ukiniq operacijq bei tikiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio
turto, lsipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) sqnaudq vertinimo apskaitoje pakeitimas

yra laikomas apskaitos politikos keitimu.
114. Apskaitos politika keidiama del VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teises aktai to

reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini
bud4, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada butq buvusi naudojama, todel pakeista

apskaitos politika yra pritaikoma fikinems operacijoms ir flkiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.
Poveikis, kuri daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir
darytq ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje t4 ataskaitini
laikotarpi, kuri apskaitos politika pakeidiama ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos
rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidq taisymo itaka". Sioje
eiluteje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais
ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinese
ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nera koreguojama.

1 1 5. Apskaitiniq iverdiai -.,r,:::ffi :;"t--tAFAS nustatytais principais.
116. Apskaitiniai iverdiai yra perZiririmi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis

buvo remtasi atliekant ivertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq.
117. Apskaitinio iverdio pasikeitimo poveikis nustatant gryn4ji pervir5i ar deficit4

priskiriamas:

Il7 .1. laikotarpiui, kada lvyko pasikeitimas, jei jis turi itakos tik tam laikotarpiui;
I17.2. laikotarpiui, kada ivyko pasikeitimas, ir vdlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas

turi itakos ir jiems.

118. Apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i t4 veiklos rczultatt4 ataskaitos
eilutg, kurioje buvo parodyas pirminis lvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi

itakos tik finansines biikles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio
pakeitimu, pateikiama ai5kinamaj ame ra5te.

119. Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas Qtavyzdliui,
nusidevejimas skaidiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu iverdiu laikoma istaigos pasirinktos

taisykles, naudojamos turto ir lsipareigojimq vertei nustatyti (pavyzdLiui, konkretfrs ilgalaikio turto
nusidevej imo normatyvai).



Apskaitos klaidq taisymas

120. Apskaitos klaidos taisomos vadovaujantis 7-ajane VSAFAS nustatytomis

taisyklemis.
121. Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq

ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine

i5rai5ka individualiu arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5rai5komis yra

didesne nei 0,25 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes.

122. k esmines, ir neesmines apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio

finansinese ataskaitose. Apskaitos klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose parodoma taip:

122.1. jei apskaitos klaida ndra esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje

s4skaitoje, kurioje buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje padioje veiklos

rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

122.2. jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje ir

parodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq apskaitos

klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansine informacija

pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama. Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija

pateikiama ai5kinamaj ame raSte.

III. PASTABOS

2-ojo VSAFAS,,Finansinds btrkl€s ataskaita" 2 priedas

P-03 Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto grupei yra priskirta mokykloje turima kompiuterine programine

iranga.
Programinei irangai nustatytas I metq tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetq,

kuriq naudingo tarnavimo laikas neribotas, mokykloje nera.
Pateikiamas nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per 2017 mefis pagal

l3-tojo standarto 1 priede nustatyt4 form4.
Per 2017 metus visas nematerialusis turtas visi5kai nusidevejo ir likutine jo verte 0,00

eury. Turtas, nors ir visas nusidevejgs, tadiau vis dar naudojamas veikloje.
Lenteleje pateikiamas nusidevejgs nematerialusis turtas ir jo isigijimo savikaina:

Eil.
Nr.

Nematerialaus turto pavadinimas
Nematerialaus turto
isigijimo savikaina

eurais
1 Prosraminis paketas OFFICE 212,00
2. Buhalterines apskaitos programa Finas, Finalga 1012,77

Prosramines iransos paketas I darbo vietai 1226,54
I5 viso: 2451,31

Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uZstatyto kaip isipareigojimo
ivykdymo garantija, bei turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje, nera.



nera.
Naujo turto, isigyto perduoti, ir patikejimo teise perduoto kitiems subjektams, mokykloje

V P 04 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo hrto apskaitos politika nustatyta mokyklos Apskaitos vadove,
patvirtintame 2009 m. gruodZio 31 d., trumpai apraiyta Sio raSto Apskaitos politikos dalyje,
ataskaitiniais metais nebuvo keista.

2016 metais mokyklos ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas skaidiuotas
pagal.2010 m. balandZio 29 dienos Siauliq miesto savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T-139 ,,Del
ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) ekonominiq normatyvrl patvirtinimo" patvirtintus

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vert6s pasikeitim4 per ataskaitini
laikotarpipateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priedo form4.

Siauliq l-ojoje muzikos mokykloje yra turto, kuris yra visi5kai nudevetas, tadiau vis dar
naudojamas veikloje. Lenteleje pateikiamas visi5kai nudevejgs
isieiiimo savikaina:

ilgalaikis materialusis turtas ir jo
mo sav

Eil.
Nr

lnventorinis
Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas {sigijimo
savikaina

Nudeveta
suma

I 0162093 Skaitmeninis foto aoaratas CANON G-6 699.72 699.72
2 0162ITT Yaizdo kamera Sonv 498.1 5 498.1 5
J 0162056 Muzikinis centras "Veqa" 305.55 305.55
4 0r620s9 Televizorius "SuDra" 333.93 333.93
5 0162060 Audiomasnetofonas 424.29 424"29
6 0t62076 Garso kolonele Ooera Lvrik-415 660.33 660.33

0162077 Garso valdymo pultas ..Behrinser" 353.05 353.0s
8 0162080 Garso kolonele Ooera Lvrik-415 660.33 660.33
9 0t62 t13 Televizorius ..Samsung" 495,25 495,25
10 016217 l Televizorius LG 32 LC 52 564,76 564,76
1 l 0r62084 Dokumentaciios spinta 304,10 304,10
t2 0162086 Darbo stalas 320,03 320.03

Eil.Nr. IMT grupes pavadinimas Turto nusidevelmo normatwal
Metai Procentai

t . Negwenamieii pastatai r20 0,83
2. Ma5inos ir rensrrual:

filmavimo r fotosrafavimo irensiniai 5 20.0
radijo ir televizijos, informaciniq
technoloeiiu tinklu valdymo irensiniai

8 12,5

J . Baldai ir biuro iransa:
Baldai 12 8,33
komoiuteriai ir iu iransa 5 20.0
kopijavimo ir dokumentq dauginimo
priemones

7 14,3

4. Kitas ilealaikis materialusis turtas :
muzikos instrumentar 20 5,0
lkinis inventorius ir kiti reikmenys 5 20,0
kitas ilealaikis materialusis turtas t0 10,0



13 0r62105 Darbo stalas su priestaliu 390 390
l 4 0t62107 Dokumentu spinta-sekcii a 703.78 703.78
l5 0142097 Kompiuteris 755.33 755,33
16 0142103 Kompiuteris 895.21 895.21
T7 0142136 Kompiuteris 959.51 959.51
18 0t42t52 Kompiuteris 1071.30 1071.30
T9 01620r9 Pianinas "Lisrica" 480,19 480.19
20 0r62020 Pianinas "Solce" 527.98 527,98
2l 0t62022 Pianinas "Ryga" 392.73 392,73
22 0162023 Pianinas "Ryga" 392,73 392,73
23 0r6202s Pianinas "Ryga" 392,73 392,73
24 0r62026 Pianinas "Ryga" 392,73 392,73
25 0r62027 Pianinas "Ryga" 388.38 388,38
26 0r62028 P aninas "Rionich" 527.98 527,98
27 0162029 P aninas "Geier" 576.0s 576.05
28 0162030 Pianinas "Petrov" 624.r3 624.13
29 0t62031 Pianinas "Petrov" 624,13 624.t3
30 0r62032 Pianinas "Petrov" 480,19 480.19
31 0162033 Pianinas "Petrov" 480.19 480.19
J Z 0162034 Pianinas "Petrov" 480,19 480.19
J J 0162035 Pianinas "Petrov" 659.r7 6s9.r7
34 0r62036 Fortepiionas "Estoniia" 1344,42 t344.42
35 0162038 Roialis "Rionisch" 864,23 864,23
36 0162039 Roialis "Blutchner - 2" 1344,42 1344,42
37 0r62040 Roialis "Blutchner - 2" r056,24 r056,24
38 0162041 Roialis "Blutchner" 1248,26 1248,26
39 0r62042 Pudiamuirl instrumenttl komplektas 654,83 654,83
40 0r62044 Pianinas "Ryga" 322.93 322,93
4 I 0162045 Pianinas "Ryga" 322.93 322.93
42 0162046 Pianinas "Belorus" 322.93 322.93
43 0r62049 Akordeonas ..Weltmeister" 376.s1 376.5r
44 0162050 Akordeonas ..Weltmeister" 376.51 376.s1
45 0162051 Pianinas "Ryga" 322.93 322.93
46 0r62052 Roialis koncertinis "Estoniia-6 Ekstra" 3072.s8 3072.58
47 0162053 Pianinas "Lyrika" 33r.62 33t.62
48 0162055 Pianinas "Ryga" 327,27 327.27
49 0162064 Kankles 318 ,59 318,58
50 0r62070 Kankles 463,39 463.39
51 0162102 Scenines uZuolaidos 818 .18 818 .18
52 0162t20 Dulkiu siurblys Thomas Prestise 318.s8 318.58
53 0162154 V. Jauni5kio eipsinis biustas 868,86 868.86
54 0142153 Ne5ioi amasis komp.Asus 1135,02 rr35,02

I5 viso: 34026,33 34026,33



Sutardiq, pasira5ytq del ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ateityje, paskuting
ataskaitinio laikotarpio dien4 nera.

Ataskaitiniame laikotarpyje hlto pergrupavimo i5 vienos turto grupes i kit4 nebuvo.
Mokykla neturi ilgalaikio materialiojo hrto, priskirto prie kilnojamqj,+ ir nekilnojamqjq

kulturos vertybiq grupiq.
Turto, perduoto Turto bankui, taip pat nera.
Pagal 2013 m. vasario 13 d. valstybines Zemes panaudos sutarti NR.31SI-IN-I0, mokykla

gavo neatlygintinai naudoti 0,0268 ha ploto Zemes sklypo dali bendrai naudojamajame 0,1ll2 ha
Zemes sklype kadastrinis Nr. 290ll00ll:13, esanti Trakq g. 39, Siauliuose. Zemes verte
uZbalansineje sqskaitoje rodoma pagal panaudos sutartyje verdiq Zemelapyje nurody4 sum4
9213.68 eurai.

sutartis valdomo turto lsrgilrmo savl
Eil.
Nr. IMT pavadinimas pagal gmpes
I Valstvbine Zeme 9213.68

I5 viso: 9213.68

kaina parodyta lentelej e :

Trumpalaikis turtas

P 08 Informacija apie balansini atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pateikta
8-ojo VSAFAS 1 priede, pagal grupes pateikta 8-ojo VSAFAS 2 priede.

Per 2017 metus mokykloje isigyta ui,14416,26 eurus atsargq, kurios panaudotos mokyklos
veikloje. Mokykloje yra atsargq, kurios nebuvo nura5ytos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Sias
atsargas sudaro stiklas, langq istiklinimui 27,73 eurai, atramele fortepijono dangdiui, kurios verte
162,58 eurai. Atsargq isigijimo savikaina per metus nepasikeite 190,31 euras.

P 09 Ateinandiq laikotarpiq s4naudas 256,88 eurus sudaro - 2018 metams uZsakyta teises
aktq rinkiniq prenumenta ir internetines svetaines prieZiiira.

Pateikiama forma apie per vienus metus gautinas sumas 17-ojo VSAFAS 7 priede.
P 10 Per vienus metus gautinas sumas 37847,76 eurus sudaro:

1. gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas 1291,56 eurai - tevq nesumoketa uZ
neformalqji vaikq Svietim4;

2. sukauptos gautinos sumos 36169,19 eurai, kurias sudaro sukauptos finansavimo
pajamos atostoginiq 26985,07 eurq ir soc.draudimo 8228,27 eury sqnaudos bei neatgauti pervesti i
savivaldybes biudZet4 surinkti imokq pinigai 387,01 eurai.

P 11 Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikiama l7-ojo VSAFAS 8 priede.
Pinigq likuti banko s4skaitose 9115,77 eurq sudaro: paramos le5os 5906,77 eurai, imokq uZ
suteiktas paslaugas likutis 619,00 eury, Erasmus+ projekto leSq 2590,00 eurq.

., P 12 Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokyti per
ataskaitini laikotarpi pateikiama 20-oj o VSAFAS 4 priede.

Finansavimo sumq likudiai laikotarpio pabaigai pateikti 20-ojo VSAFAS 5 priede.
Finansavimo sumq 245655,40 eury likuti sudaro:
Finansavimo sumq likut! i5 valstybes le5q metq pabaigoje 54192,36 eury sudaro ilgalaikio

materialioj o turto likutine verte.
Finansavimo sumq i5 savivaldybes biudZeto 158201,00 eurq likuti ataskaitinio laikotarpio

pabaigai sudaro: i5 savivaldybes biudZeto lesq pirktq ir nenura5ytq medZiagrtr likutine vert| 27,73
eurai, ilgalaikio materialiojo turto likutine verte 158173,27 euru.

Finansavimo sumq likuti i5 ES sudaro ilgalaikio materialiojo turto likutine 24320,47 erm4



bei 2590,00 eury nepanaudoti pinigai kitoms i5laidoms Erazmus* projekto metq pabaigoje.
I5 kitq Saltiniq finansavimo sumq 635I,57 eury likutis susidaro i5 paramos le5q pirkto

ilgalaikio turlo likutines vertes 444,80 eurai ir kitoms i5laidoms 5906,77 eurai.

P 17 [sipareigojimai; P 24 X'inansinds rizikos valdymas

Ilgalaikiq isipareigoj imq mokykla neturi.
Trumpalaikius isipareigoj imus 3 6837,1 9 eurus sudaro :

l. sukauptq moketinq sumq 35213,34 eurai likutis - priskaidiuota nepanaudotq
atostoginiq suma 26985,07 eurai ir 8228,27 eurai soc.draudimo mokesdiq.

2.668,00 eurai - i3ankstinis tevq apmokejimas uZ mokykloje teikiamas paslaugas.
3. 955,85 eurai - skola tiekejams uZ komunalines paslaugas 623,10 eurai, rySius 1,09

euro, materialiojo hrto paprastojo remonto iSlaidos 325,90 eurai bei 5,76 ewai kitoms paslaugoms.
Informacija apie kai kurias moketinas sumas parodyta 17 - ojo VSAFAS 12 priede.
Informacija apie isipareigojimq dali nacionaline ir uZsienio valiutomis pateikta 17-ojo

VSAFAS 13 priede.

P 18 Grynasis turtas

Gryneii ntfiq27838,84 eurus sudaro einamqjq metq deficitas 8363,59 eurai ir
ankstesniqjq metq 36202,43 eurai suma.

3-ojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita( 2 priedas

Pagrindin0s veiklos pajamos

Finansavimo pajamos

Pagrindines veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos i5 valstybes biudZeto 27924,56
eurai, tai neformaliojo ugdymo mokinio krep5elio leiq, papildomai skirtos valstybes le5os
minimalaus darbo uZmokesdio kelimui kitoms i5laidoms dengti 23038,53 eurai ir 4886,03 eurai
nepiniginiam turtui. Savivaldybes biudZeto 544634,27 eurai - tai leSos patirtoms kitoms i5laidoms
padengti 537732,40 eury bei 69,01,87 eurai nepiniginiam turhri. I5 kitq finansavimo Saltiniq 409,99
eurai - paftlmos le5os mokyklos patirtoms i5laidoms nepiniginiam turtui padengti. I5 ES (finansines
paramos) i5laidos 2770,72 eurai: 1620,72 eurai - tarptautinio Latvija-Lietuva projekto ilgalaikio
turto nusidevejimo i5laidoms kompensuoti bei Erazmus* projekto 1150,00 eury kitoms i5laidoms.

P 21 Kitos pajamos

Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 2piede.
Pagrindinems veiklos kitoms pajamoms 57047,49 eurams priskiriama - per 2017 metus

priskaidiuotos imokos uZ neformalqji Svietim4 55915,00 eurai ir II32,49 eurai atsitiktiniq pajamr4.
Per 2017 metus tevq imokq surinlla 56234,92 eurai, i savivaldybes biudZet4 pervesta 56498,92
eurai; Atsitiktiniq paslaugq surinkta 1132,49 eurai (i5 kuriq biudZetiniq istaigq 644,40 eury ir
488,09 eurai i5 fiziniq asmenrl, kurie pervesti i savivaldybes biudZet4). 2018 metq sausio 1 d.
atsiskaitomojoje banko s4skaitoje liko nepervesti 619,00 eurq sumoketq tevq imokq.

P 02 S4naudos

Informacijq pagal veiklos segmentus pateikiama 25-ojo VSAFAS priede.
Pagrindines veiklos s4naudas 636278,92 eurus pagal ekonoming klasifikacij4 sudaro:

1. P 22 darbo uZmokesdio ir soc.draudimo sqnaudos 588734,60 eurai - darbo
uZmokestis 450638,38 eurai (i5 kuriq atostogq kaupimo iSlaidos sumaZejo 4348,63 eurais).



Soc.draudimas 138096,22 ewai (i5 kuriq 1478,92 eurais sumaZejo iSlaidos atostogq kaupimui);
2. nusidevejimo 9563,88 eurai ilgalaikio materialiojo turto;
3. komunaliniq paslaugq ir ryliq s4naudos 10383,7I eurai: komunaliniq paslaugq

10t23,70 eurai (Sildymas 8068,03, elektra 836,91 eurai, vanduo 550,96 eurai, 5iuk51iq iSveZimas
667,80 eurai), ry5iq paslaugq s4naudos 260,01 eurai;

4. komandiruodiq sqnaudos (Erasmus* projektas) 1150,00 eurq;
5. Kvalifikacijos kelimo s4naudos 951,00 eury;
6. sunaudotq atsargq savikaina 14360,2I eurai;
7. paprastojo remonto ir eksploatacijos iSlaidos2816,12 eurai;
8. kitq paslaugq sqnaudos 8319,40 eurq.

2017 metq s4naudos, lyginant su 2016 finansiniais metais, sumaZejo 6395,20 eury. Darbo
uZmokesdio ir soc.draudimo s4naudos sumaZejo 8228,88 eurq. Darbuotojams pasinaudojus
sukautais atostogq likudiais ir iSejus ilgesniq atostogq, sumaZejo atostoginiq kaupimo sqnaudos
5827,55 eurais. 1194,53 eurais padidejo nusidevejimo sqnaudos, nes peremus i istaigos balans4 3-i4
pastato auk5t4, i5augo jo nusidevejimo s4naudos. 1227,95 eurais sumaZeji komunaliniq paslaugq ir
rySiq i5laidos, kurioms didZiausiq it*q turi oro temperatflra. Atsirado komandiruodiq s4naudos
1150,0 eury, nes mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte Erasmus*. 175,22 eurais padidejo
sqnaudos kvalifrkacijos kelimui, nes 2017 metais keidiantis Darbo kodeksui, biudZetiniq istaigq
darbo apmokejimo tvarkai iSaugo poreikis Ziniq igijimui. Paprastojo remonto ir eksploatacijos
iSlaidq padidejimq 165,12 eury leme tai, jog nuo 2017 metq pastato prieZiur4 pereme Turto bankas,
kuris bet kokiam smulkiam remontui samdo darbuotojus i5 kitq imoniq. Per 2017 metus isigyta
maiiau atsargrtr uZ 1755,85 eury. Kylant kainoms dideja ir mokyklos reikmems reikalingq paslaugg
kainos (valymo paslaugos, kilimeliq keitimo, skalbimo ir kt.).

P 18 Grynasis pervirlis ar deficitas

Apskaidiuojant einamqjq metq rezultat4 (deficit4) - iS pagrindines veiklos pajamq
atimamos pagrindines veiklos s4naudos.

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini vadovaujamasi vie5ojo sektoriaus apskaitos ir
finansines atskaitomybes standartais. Mokyklos sukaupto pervir5io ar deficito likutis
apskaidiuojamas aritmetiniu btdu - i5 viso turto balansines vertes atimta visq isipareigojimq ir
finansavimo sumrl balansine verte.

Ankstesniq metq pervir5is ar deficitas - ankstesniq metq mokyklos veikos rezultatas.
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