






                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

                                      4 priedas

 Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

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

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

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

1968.91 1968.91 0

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1968.91 1968.91 0

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

20596.63 27889.55 27851.85 20634.33

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 20596.63 412.68 20183.95

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 27889.55 27439.17 450.38

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri 

gaunama iš Europos Sąjungos, 

neįskaitant finansvimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų 

ES  projektams finansuoti):

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

4. Iš kitų šaltinių: 4340.96 500 265.44 4575.52

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 3073.54 40.44 3033.1

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1267.42 500 225 1542.42

5. Iš viso finansavimo sumų 24937.59 30358.46 30086.20 25209.85

Kretingos rajono Salantų meno mokykla

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 

Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį



20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

Kretingos rajono Salantų meno mokykla 5 priedas

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)

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų 

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų)

20596.63 20596.63 20634.33 20634.33

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  

(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 

neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  

projektams finansuoti)

4. Iš kitų šaltinių 4340.96 4340.96 4575.52 4575.52

5. Iš viso 24937.59 24937.59 25209.85 25209.85

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. 

Nr.
Finansavimo šaltinis

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje



KRETINGOS RAJONO SALANTŲ MENO MOKYKLA 
 

 

2017 METŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 2017 M. KOVO 31 D. 

DUOMENIMIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2017-05-15  Nr. F3-104 

 

I. BENDROJI DALIS 
 

 1.1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus 

subjektą. 

 Kretingos rajono Salantų meno mokykla (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 1995 m. 

birželio 5 d., rejestro Nr. 052530, įstaigos kodas 191814262, steigėjas Kretingos rajono 

savivaldybės taryba. Mokyklos buveinė – Turgaus a.15, Salantai, LT 97314 Kretingos rajonas. 

 Grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokykla.   

 1.2. Finansiniai metai. 

 Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.  

 1.3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 

 Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

 1.4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus. 

 Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

 1.5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį 

laikotarpį. 

 Įstaigoje per 2017 metų I ketvirtį dirbo 17 darbuotojų, iš jų 13 pedagoginių 

darbuotojų. 

 1.6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę 

įstaigos veiklą. 

 Tolesnę įstaigos veiklą gali paveikti mokinių mažėjimas. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

 Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 

Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. 

 Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą 

reglamentuojančius teisės aktus: 

 - Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 

 - Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 

 - Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 
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 - Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas. 

 Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. 

 Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

 

III. PASTABOS 

 

3.1.Medžiagos žaliavos ir ūkinis inventorius. 

Užregistruotos sumos už kanceliarines ir ūkines prekes 368,54 Eur. 

3.2. Sukauptos gautinos sumos. 

 Sukauptas gautinas sumas sudaro: 

 -  sukauptos pajamos už paslaugas (tai į savivaldybės iždą pervestos bet dar 

negrąžintos specialiųjų programų lėšos) – 1987,19 Eur.; 

 - sukauptos gautinos sumos (sukauptos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių su darbo 

santykiais, tiekėjais, kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų) – 14901,68 Eur.; 

 - sukauptos gautinos atostoginių kaupinių sumos (už darbuotojų nepanaudotas 

kasmetines atostogas) – 12616,93 Eur. 

 3.3. Kitos gautinos sumos. 

 Kitas gautinas sumas 32,32 Eur. sudaro tėvų nesumokėtas mokestis už mokslą. 

 3.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

 Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai: biudžeto 

asignavimo (aplinkos) lėšos – 450,38 Eur., įplaukos už paslaugas (tėvų mokestis už mokslą – spec. 

lėšos) – 38,00 Eur., pavedimų lėšos – 1542,42 Eur. 

 3.5. Finansavimo sumos. 

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

ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4, 5 prieduose. 

 3.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai. 

 Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: 

 - tiekėjams mokėtinos sumos – 1054,02 Eur.; 

 - su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (užregistruotas ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje priskaičiuotas, bet neišmokėtos darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokos) – 

14207,40 Eur.; 

 - sukauptos mokėtinos sumos (užregistruotos sukauptos sąnaudos už darbuotojų 

nepanaudotas kasmetines atostogas) – 12616,93 Eur. 




