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PRIE 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

2019-03-25 

1. Prienų rajono savivaldybės Prienų meno  mokykla yra viešasis  juridinis asmuo, veikiantis kaip 

biudžetinė įstaiga, turintis sąskaitą banke ir anspaudą.  

2. Mokyklos rekvizitai: 

2.1  kodas  190202465 

2.2  buveinė  S. Dariaus ir S. Girėno g. 4, Prienai. LT-59114 Prienų rajono savivaldybė. 

3. Mokykla įsteigta 1965m. birželio 1d. 

4. Mokyklos grupė - neformaliojo švietimo mokykla, tipas – meno mokykla. 

5. Pagrindinė veiklos sritis-švietimas, pagrindinė veiklos rūšis-kultūrinis švietimas, kodas 85.5200.  

Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto. 

6. Mokyklos savininkas - Prienų rajono savivaldybė.  Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija - Prienų rajono savivaldybės Taryba, kuri koordinuoja mokyklos veiklą, tvirtina ir teisės 

aktų nustatyta tvarka keičia mokyklos nuostatus, priima sprendimą dėl mokyklos buveinės 

pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

7. Mokykloje vykdomos programos-ankstyvojo muzikinio ugdymo, pradinio muzikinio ir meninio 

ugdymo programa, pagrindinio muzikinio ir meninio ugdymo programa, išplėstinio muzikinio ir 

meninio ugdymo programa, mėgėjų muzikinio ir meninio ugdymo programa. 

8. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų mokykla neturi. 

9. Filialų ar kitų struktūrinių padalinių mokykla neturi. 

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykloje mokėsi 278 mokiniai. 

11. Mokykloje dirba 33 darbuotojai. 

12. Ateityje numatomas mokinių skaičiaus mažėjimas. 

13. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

14. Mokyklos metinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus, pagal paskutinės 

ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – 

Eurais. 

Informaciją, apie perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo 

poveikio biudžetinės įstaigos pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai 

informacijai, pateikiame pagal 7 VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir 

klaidų taisymas“ 3 priedą. 

 

 



II APSKAITOS POLITIKA 

 

15. Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS,  kaip nustatyta Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

16. Mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma, finansinė atskaitomybė rengiama ir teikiama, 

vadovaujantis: 

16.1 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu; 

16.2 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu; 

16.3 Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintomis Biudžetinių įstaigų buhalterinės 

apskaitos organizavimo taisyklėmis; 

16.4 VS atskaitomybės įstatymu; 

16.5 VS apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais: 

16.6 kitais teisės aktais; 

16.7 Prienų meno   mokyklos patvirtinta apskaitos politika ir kitomis vidaus taisyklėmis. 

17. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos 

principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. 

18. Mokykla, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines atskaitas, vadovaujasi šiais bendraisiais 

apskaitos principais: 

18.1  subjekto; 

18.2  veiklos tęstinumo; 

18.3  periodiškumo; 

18.4  pastovumo; 

18.5  piniginio mato; 

18.6  kaupimo; 

18.7  palyginimo; 

18.8  atsargumo; 

18.9  neutralumo; 

18.10 turinio viršenybės prieš formą. 

19. Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad 

finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra: 

19.1. Svarbi vartotojų sprendimams priimti; 

19.2. Patikima nes : 

19.2.1 Teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus; 

19.2.2 Parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą; 

19.2.3 Nešališka, netendencinga; 

19.2.4 Apdairiai pateikta ( atsargumo principas); 



19.2.5 Išsami; 

19.2.6 Prienų meno  mokykla pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat. 

20. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „ Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų 

straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. 

 

 

II.I  MINIMALIOS APSKAITOS POLITIKOS NUOSTATOS 

 

21. Nematerialusis turtas 

21.1 Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS  „Nematerialusis turtas“, 

nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-ajame  VSAFAS 

„Turto nuvertėjimas“ 

21.2 Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS  „Nematerialusis turtas“ 

pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus. 

21.3 Turtas apskaitoje pajamuojamas įsigijimo savikaina. 

21.4 Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 

sąskaitose. 

21.5 Mokyklos viso nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse 

ataskaitose jis rodomas balansine verte t.y. iš savikainos atėmus amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis 

yra, sumą. 

21.6 Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

21.7 Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir 

patvirtinti LR Vyriausybės  nutarimu  ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  

įsakymu.  

22. Ilgalaikis materialusis turtas 

22.1 Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS  „Ilgalaikis 

materialusis turtas“, ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-

ajame  VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ 

22.2 Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 12-ajame VSAFAS  „Ilgalaikis 

materialusis turtas“ pateiktą sąvoką ir ilgalaikiam materialiajam turtui pripažinti nustatytus 

kriterijus. 

22.3 Ilgalaikis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. 



22.4 Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio 

materialiojo turto tvarkos apraše. 

22.5 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio 

materialiojo turto sąskaitose. 

22.6 Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kilnojamąsias, 

nekilnojamąsias kultūros vertybes ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo 

savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

22.7 Žemė, kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos vertybės, išskyrus 

kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo, o nekilnojamųjų kultūros vertybių 

tvarkybos išlaidų dalį, kuria buvo padidinta šio ilgalaikio materialiojo turto vertė (registruojant 

atskirą (papildomą) ilgalaikio materialiojo turto vienetą), po pirminio pripažinimo finansinėse 

ataskaitose yra rodomos tikrąja verte. 

22.8 Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką . 

22.9 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą(tiesinį) 

metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus patvirtintus LR Vyriausybės  

nutarimu  ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu. Kai turtas 

parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra nuvertėjimo 

sumos nurašomos. 

23. Biologinis turtas 

23.1 Biologinio turto mokykla neturi. 

23.2 Jei biologinio turto mokykla turėtų, tai apskaitytų pagal 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas 

ir mineraliniai ištekliai“ nustatytus apskaitos metodus ir taisykles. 

24. Atsargos 

24.1 Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 

24.2 Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, 

pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ 

24.3 Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines 

ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai kuri 

iš jų mažesnė. 

24.4 Atsargos nuvertinamos pagal 8 VSAFAS „Atsargos“ 

24.5 Atsargos apskaitomos taikant FIFO metodą. 

24.6 Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė 

iš karto įtraukiama į sąnaudas. 



24.7 Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse 

sąskaitose. 

24.8 Nebalansinėse sąskaitose taip pat apskaitomi mokyklos bibliotekos ir muziejaus  fondai. 

25. Finansinis turtas 

25.1 Ilgalaikio finansinio turto neturime. Jeigu būtų tai apskaitytume pagal 17-ajį   VSAFAS    

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 14-ajį  VSAFAS     „Jungimai ir investicijos į 

asocijuotuosius subjektus“ 

25.2 Investicijų į vertybinius popierius neturime. 

25.3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami gavus finansavimo sumas iš 

finansavimo šaltinių, gavus pinigus už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas ir kt. 

25.4 Pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas registruojamas kai sumokamos sumos, susijusios su 

vykdoma veikla. 

25.5 Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS    „Finansinis turtas 

ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

25.6 Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

25.7 Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos- įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo 

nuostolius. 

25.8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai užsienio valiuta apskaitomi pagal 21-ąjį VSAFAS „ Sandoriai 

užsienio valiuta“ 

26. Finansavimo sumos 

26.1 Finansavimo sumų metodai ir taisyklės nustatyti 20 – ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

26.2 Finansavimo sumos pripažįstamos,  kai atitinka  VSAFAS nustatytus pripažinimo  kriterijus. 

26.3 Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės biudžeto, iš Europos Sąjungos 

(finansinė parama), iš užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba 

gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas  mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms 

įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams 

vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. 

26.4 Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į lėšas nepiniginiam turtui įsigyti ir lėšas kitoms 

išlaidoms kompensuoti. 

26.5 Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį 

atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

26.6 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos 

likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 



26.7 Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

27. Finansiniai įsipareigojimai 

27.1 Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai ,metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS  „Atidėjiniai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, 

finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys, 24-ajame  VSAFAS  „Su darbo 

santykiais susijusios išmokos“. 

27.2 Įsipareigojimai yra ilgalaikiai ir trumpalaikiai. Ilgalaikiams įsipareigojimams priskiriama 

investicijos, trumpalaikiams priskiriama per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių 

gautinų sumų einamųjų metų dalį). 

27.3 Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau 

šie įsipareigojimai įvertinami:  

27.3.1 susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;  

27.3.2  iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte; 

27.3.3 kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

27.3.4 kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

28. Atidėjiniai 

28.1 Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 

mokykla turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti 

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.  

28.2 Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. 

28.3 Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, 

atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.  

29. Pajamos 

29.1 Pajamų apskaitos principai,  metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos 

pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

29.2 Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

29.3 Finansavimo pajamos mokyklos apskaitoje grupuojamos pagal finansavimo šaltinius ir 

panaudotas finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti. 

29.4 Finansavimo pajamomis nepiniginiam turtu pripažįstama ta finansavimo sumų ilgalaikiam 

nematerialiajam, materialiajam ir atsargoms įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį pripažinta sąnaudų, 

susijusių su tuo turtu t.y. kiek turto nudėvima (amortizuojama), nurašoma į sąnaudas  per ataskaitinį 

laikotarpį. 



29.5 Finansavimo pajamomis kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstama ta finansavimo sumų 

dalis atitinkanti finansuotinų sąnaudų, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį suma. 

29.6 Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog mokykla gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. 

29.7 Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

29.8 Mokykla gavusi įplaukų, už turto naudojimą ar atliktas paslaugas, jas privalo pravesti į 

savivaldybės biudžetą. 

29.9 Pagal pateiktą prašymą mokykla įplaukas turi teisę susigrąžinti. 

29.10 Šios įplaukos pagal mokyklos vadovo patvirtintą sąmatą gali būti naudojamos mokyklos 

išlaidoms finansuoti. 

30. Sąnaudos 

30.1 Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 

Sąnaudų susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, 

principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.  

30.2 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 uždirbimui jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada jos 

buvo patirtos. 

30.3 Sąnaudos pripažįstamos pagal mokėjimo žiniaraščius, sąskaitas faktūras, buhalterines 

pažymas ir kitus dokumentus. 

30.4 Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitose. Pagal sąnaudų grupes. 

30.5 Atostoginių kaupiniai registruojami vieną kartą metuose, metų pabaigoje. 

30.6 Metų eigoje atostogų išmokos registruojamos į sąnaudas. 

31. Sandoriai užsienio valiuta 

31.1 Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „ Sandoriai 

užsienio valiuta“. 

32. Turto nuvertėjimas 

32.1 Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS 

„Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 22-ajame 

VSAFAS“ Turto nuvertėjimas“, ir Inventorizavimo tvarkos apraše. 

33. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtas turtas. 



33.1 Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame 

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai 

įvykiai“. 

34. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. 

34.1Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas iki Prienų rajono savivaldybės 

administracijos finansų skyriaus nustatytos datos. 

35. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

35.1 Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 

užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio) 

35.2 Palyginamieji skaičiai koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus, 

paaiškinami aiškinamajame rašte. 

36. Informacijos pagal segmentus pateikimas 

36.1 Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-

ajame VSAFAS“ Segmentai“ 

36.2 Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai-mokyklos veiklos dalys, pagal vykdomas 

valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas paslaugas pagal valstybės funkcijų 

klasifikaciją. 

36.3 Mokyklos veikla priskiriama švietimo segmentui. Mokinių maitinimas socialinės apsaugos 

segmentui. 

37. Apskaitos politikos keitimas. 

37.1 Apskaitos politikos keitimai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių 

įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.  

37.2 Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam,  kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 

finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms 

nustatyti. 

38. Apskaitinių įverčių keitimas 

38.1Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

39. Apskaitos klaidų taisymas 

39.1 Apskaitos klaidų taisymo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

39.2 Esmine klaida laikoma 0,5% nuo gautų finansavimo sumų. 

 

 



III.   AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

40. Nematerialusis turtas 

Mokykla  nematerialiojo turto neturi. 

41. Ilgalaikis materialusis turtas. 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita aprašyta apskaitos politikoje, ataskaitiniais metais nebuvo 

keista. 

Mokykloje yra šios IMT grupės; priedas 4 

41.1 Negyvenamieji pastatai – 125.836,58 Eur. 

41.2 Mašinos ir įrenginiai – 549,00 Eur. 

41.3 Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 31.972,33 Eur. 

41.4 Baldai ir biuro įranga – 7.240,46 Eur. 

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal IMT grupės pasikeitimą per 

ataskaitinį laikotarpį, pateikta 12-ojo  VSAFAS  „Ilgalaikis materialusis turtas“   priedas 4. 

Prienų meno mokyklai perduotas pastatas – darželis – mokykla, esanti Kauno g. 2C, Prienų m. 

(įsigijimo vertė – 125.836,58 Eur).  

Prienų meno mokykla Prienų rajono savivaldybės administracijai perduoda nekilnojamąjį turtą – 

pastatą – mokyklą (įsigijimo vertė – 81.524,27 Eur).  

Ilgalaikio turto įsigijimas: Vaizdo projektorius Epson EB-U42 su projektoriaus ekranu Elite Screans 

– 898,47 Eur; Akordeonas Royal Standart Meteor 96b. – 880,00Eur; Akordeonas Royal Standart 

Meteor – 880,00 Eur; Akordeonas „PIGINI“ Convertor 34/P2 – 2.840,00 Eur.   

Mokykloje yra turto kuris yra visiškai nudėvėtas sumoje  19.019,89 Eur, tačiau  naudojamas 

veikloje.  

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo 

garantija mokykloje nėra. 

Turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje nėra. 

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš nuomos 

nėra. 

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis neturime 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinei ataskaitinio 

laikotarpio dienai nėra. 

Mokykla neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų 

kultūros vertybių grupių. 

Turto perduoto turto bankui nėra. 

42. Atsargos 

Mokykloje atsargos pagal pobūdį skirstomos į šias pagrindines grupes: 

Medžiagos ir žaliavos; 



Ūkinis inventorius; 

Atsargos, skirtos parduoti. 

Atsargų apskaita nustatyta apskaitos politikoje. Įsigytos atsargos įvertintos įsigijimo savikaina. 

Aplinkybių ir ūkinių įvykių, dėl kurių sumažinta ar atkurta atsargų vertė nebuvo. 

Atsargų laikomų pas trečiuosius asmenis neturime. 

Strateginių ir neliečiamų atsargų neturime. 

Ilgalaikio materialiojo ar biologinio turto skirto parduoti nėra. 

Atsargų įsigyta per ataskaitinį laikotarpį  už 10.408,01 Eur, skystas krosninis kuras, medžiagos ir 

įvairus ūkinis inventorius. Atsargų nurašyta per ataskaitinį laikotarpį už 11.943,44 Eur, sunaudota  

mokyklos veikloje. Pateikta pagal 8-ojo SAFAS    priedą 8 

43. Išankstiniai apmokėjimai 

Mokykloje išankstiniai apmokėjimai grupuojami į: 

a) išankstinius apmokėjimus tiekėjams, darbuotojams ir kt.; 

b) ateinančių laikotarpių sąnaudas. 

Išankstinių  apmokėjimo likutis 0,00 Eur.                                                                                              

44. Per vienus metus gautinos sumos. 

Per vienus metus gautinos sumos mokykloje grupuojamos į: 

a)  gautinas finansavimo sumas; 

šioje grupėje rodomi gautini asignavimai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. 

b) gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas; 

šioje grupėje rodomos lėšos gautinos už  suteiktas paslaugas; 

Sukauptos gautinos sumos; 

šioje grupėje rodomos sukauptos pajamos už einamuoju laikotarpiu suteiktas paslaugas, kai 

apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. 

a) sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo  

atostoginių kaupiniai – 994,66 Eur. 

b) sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro sukaupto darbo užmokesčio, 

socialinio draudimo ir kt. – 20,38 Eur, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo atostoginių 

kaupinių – 20.303,68 Eur.  

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų mokestis už mokslą) 1.893,90 Eur. 

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas,  pateikta pagal 17-ojo  VSAFAS  priedas 10 

Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų nuvertėjimo nebuvo. 

45. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

Mokykloje pinigai ir pinigų ekvivalentai grupuojami į : 

a) Pinigai iš valstybės biudžeto;                                                                                                                          

šioje grupėje rodomi iš valstybės biudžeto gauti asignavimai (mokinio krepšelis) 



b) Pinigai iš savivaldybės biudžeto: 

iš savivaldybės biudžeto skirti asignavimai mokyklos veiklai. 

      c) Pinigai iš kitų šaltinių: 

iš kitų šaltinių  pinigai gauti mokyklos veiklai. 

Pinigų likutį sudaro: 

a) iš kitų šaltinių 900,69 Eur, už suteiktas paslaugas (tėvų mokestis) 421,67 Eur. 

Informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiame pagal 17-ojo VSAFAS   priedas11. 

46. Finansavimo sumos. 

Finansavimo sumos mokykloje grupuojamos į : 

a) nepiniginiam turtui:  

šioje grupėje rodomos gautinos ir gautos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, ES finansinės 

paramos ar kito finansavimo šaltinio finansavimo sumos, iš kurių įsigytas turtas ir atsargos.  

b) Kitoms išlaidoms: 

šioje grupėje rodomos gautinos ir gautos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, ES finansinės 

paramos ar kito finansavimo šaltinio finansavimo sumos, skirtos einamosioms išlaidoms dengti. 

Informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį 

laikotarpį pateikiame pagal 20 VSAFAS 4 priede formą.12. 

Informaciją apie finansavimo sumų likučius pateikiame pagal 20VSAFAS 5  priedas 12.    

47. Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Straipsnyje su darbo santykiais susiję įsipareigojimai rodomas mokėtinas darbo užmokestis, 

socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai. 

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro: 

a) mokėtinos soc. draudimo įmokos – 4.976,02 Eur. 

b) atostoginių kaupiniai – 16.322,32 Eur. 

Tiekėjams mokėtinos sumos – 20,38 Eur. 

Straipsnyje sukauptos mokėtinos sumos rodoma sukauptos mokėtinos sumos. Šiame straipsnyje taip 

pat rodomos sukauptos sąnaudos t.y. įsipareigojimų sumos, kai įsipareigojimai apskaitoje 

registruojami einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu, o apmokėjimas bus vykdomas ateinančiais 

laikotarpiais. 

Informaciją apie kai kurias mokėtinas sumas pateikiame  17-ojo VSAFAS  priedas 17. 

48. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Sąnaudų apskaita aprašyta apskaitos politikoje, ataskaitiniais metais keista nebuvo. 

Pagrindinės veiklos sąnaudos grupuojamos: 

1) Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. 






