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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

I. BENDROJI DALIS   

 

Rūdiškių muzikos mokykla  yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri veikia pagal nuostatus. 

Juridinio asmens kodas - 190681745, buveinės adresas – Pirties g. 5, Rūdiškės. 

Pagrindinė išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas – Neformalusis vaikų švietimas. 

Muzikos mokykla yra asignavimų valdytojas, finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš 

valstybės biudžeto lėšų, kitų šaltinių lėšų, lėšų gautų už teikiamas paslaugas.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius buvo 17, mokykla lanko 99 mokiniai. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Rūdiškių muzikos mokykla apskaitą tvarko, organizuoja ir rengia finansinių ataskaitų rinkinį 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITA 

 

1. Ilgalaikis turtas 

Ilgalaikis materialinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialinio ir nematerialiojo turto apibrėžimą. 

Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas: 

Programinė įranga, jos licencijos – 1- 3 metų 



Kitos mašinos ir įrenginiai - 5-20 metų 

Kompiuteriai ir jų įranga – 4 metai 

Kitas materialusis turtas – 5 metai 

Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 15641,00 Eur. 

Nenaudingo turto, bet esančio apskaitoje, nėra. 

2. Atsargos 

Atsargos tai yra turtas, kurį mokykla per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms 

paslaugoms teikti. 

Ūkinis inventorius – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio 

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo 

sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę. 

Nupirkto ūkinio inventoriaus, ūkinių ir kanceliarinių prekių mokykla nesandėliuoja, jie iš karto 

atiduodami naudoti, todėl šių atsargų likučio nėra. 

Metų pradžioje atsargų likutis  - 0,00 Eur, o  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 27,30 Eur. 

3. Gautinos sumos už paslaugas  

Gautinos sumos už paslaugas – 304,83 Eur, tai tėvų įnašai. 

4. Sukauptos gautinos sumos 

Sukauptos gautinos sumos – 23394,25 Eur sudaro:  gautinos sumos iš valstybės biudžeto, kitoms 

išlaidoms – 1502,93 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 21891,32 Eur ( kitoms 

išlaidoms – 8345,05 Eur, atostogų rezervas  – 13546,27 Eur). 

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigų likutis einamojoje sąskaitoje 2015 m. birželio 30 d. – 0,00 Eur, spec. lėšų sąskaitoje –  

10879,16 Eur (tėvų įnašai –3998,19 Eur , pramos lėšos už mokinių mokslą – 24,87 Eur, projekto 

lėšos – 6856,10 Eur.) . 

6. Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos – 21114,39 Eur  (iš valstybės biudžeto – 4000,00 Eur, iš savivaldybės biudžeto 

– 16274,87 Eur, iš kitų šaltinių – 839,52 Eur). 

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 20 VSAFAS 4 priede. 

7. Tiekėjams mokėtinos sumos 

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 227,01 Eur. 

8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro – 9847,98 Eur. Tai neišmokėtas atlyginimas 

už birželio mėnesį,  ir mokesčiai: soc. draudimui ir gyventojų pajamų mokestis. 

9. Sukauptos mokėtinos sumos 



Sukauptos atostoginių sąnaudos – 13546,27 Eur. 

 

10. Grynasis turtas  

Įstaigos grynasis perviršis – suma, kuri liko iš ataskaitinio laikotarpio pajamų atėmus visas to 

ataskaitinio laikotarpio sąnaudas. 

Grynąjį turtą – 5510,89 Eur sudaro ankstesnių metų perviršis – 3872,46 Eur ir einamų metų 

perviršis – 1638,43 Eur. 

VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITA 

11. Finansavimo pajamos 

Finansavimo pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro gautos finansavimo pajamos iš valstybės 

biudžeto – 3715.68 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 36540,44 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių -  

56,07 Eur. 

12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro spec. programos lėšos gautos už vaikų ugdymą (tėvų 

įnašai). Šios pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 4909,21 Eur.  

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos    

Šios eilutėje parodytos faktinės mokyklos sąnaudos, patirtos per II ketvirtį. 

14. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas 

Pagrindinės veiklos perviršis – 1638,43 Eur. 

 
 

 

 
 
 
Direktorius                                                                                                            Aringas Šumskas 
 
 
Vyr. buhalterė                                                                                                       Janina Lysenko 
 
 
 
 
 
 
 


