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Elektrėnai

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Elektrėnų meno mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Elektrėnų meno mokyklos buveinės adresas:
Rungos g. 5, Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Elektrėnų meno mokyklos įmonės kodas 190681211.
Vidutinis darbuotojų skaičius buvo 37.
Elektrėnų meno mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendina Elektrėnų savivaldybės taryba, kuri koordinuoja mokyklos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatytą tvarka keičia mokyklos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. Elektrėnų
meno mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų bei struktūrinių padalinių.
Elektrėnų meno mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir tėvų užmokesčio už mokslą. Elektrėnų meno mokykla vykdo
nuostatuose numatytas funkcijas: neformalųjį vaikų ir suaugusių švietimą. 2016 metų Elektrėnų
meno mokyklos tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų birželio 30 dienos
apskaitos duomenis. Ataskaitų rinkinį sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita
ir aiškinamasis raštas.
II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA
Elektrėnų meno mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir
centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).
Apskaitos politika aprašyta 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III SKYRIUS
PASTABOS

Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba P1).
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai padidėjo ilgalaikio materialiojo turto vertė, nes per
2016 metų II ketvirtį buvo įsigyta ilgalaikio turto už 4000 eurų (nupirkti 2 pianinai).

Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba P1).
Elektrėnų meno mokykloje gautinos sumos skirstomos į gautinas sumas už švietimo
paslaugas(tėvų skolos už mokslą - 15,18 eurų). Kitos sukauptos gautinos sumos - atostoginiai
33821,82 eurų. Nepanaudotas likutis spec. programų – 3397,76 eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai gautinų sumų nuvertėjimo nebuvo.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba P3).
Pinigų likutis 2016-06-30-2361,97 eurų, nes liko nepervestos į biudžetą lėšos gautos
už vaikų mokslą meno mokykloje-338,77 eurų ir nepanaudotas gautas finansavimas iš kitų šaltinių2023,20 eurų.

Finansavimo sumos (pastaba P4).
Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto buvo gauta 11582,27 eurų (iš jų mokinio krepšelio lėšos 9800 eurų, profesinės linkmės mokymo modulio finansavimui 1782,27 eurų). Iš
Elektrėnų savivaldybės biudžeto buvo gauta 195827,66 eurų kitoms išlaidoms. Detalesnė informacija apie finansavimo sumų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20
standarto 4 priedo nustatytą formą.
Finansiniai įsipareigojimai ( pastaba P5).
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikių finansinių įsipareigojimų likutis buvo
34712,78 eurų. Tai skolos tiekėjams 144,21 eurų už komunalines, ryšio ir kitas paslaugas, sukauptos mokėtinos sumos (atostoginiai) – 33821,83 eurų, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
(gauti išankstiniai apmokėjimai už vaikų mokslą ) – 206,74 eurų.

Pajamos (Pastaba P6).
Elektrėnų meno mokykla gavo pajamų už vaikų mokymąsi mokykloje ir instrumentų
nuomą 17415,95 eurų. Palyginus su 2015 metais, uždirbtos pajamos padidėjo neženkliai. Palyginus

su 2015 metais ženkliai padidėjo panaudotos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto, nes
nuo 2016 metų sausio 1 dienos padidėjo mokytojų darbo užmokestis ir pakilo minimali alga.
Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus (Pastaba 7).
Per ataskaitinį laikotarpį mokykla patyrė sąnaudų už 240409,65 eurų. Palyginus su
2015 metais sąnaudos padidėjo 25768,65 eurų (padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos 26438,95
eurų, nes pakilo mokytojų darbo užmokestis ir padidėjo minimali algą , 2015 metais buvo pirktas
ilgalaikis turtas, dėl to padidėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos).Kitos sąnaudos pasikeitė
neženkliai.
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