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I. BENDROJI DALIS 

 

 Sutrumpintas aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas. 

 Savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus muzikos mokykla įsteigta 1957 m. rugsėjo    

10 d. Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą. Įstaigos kodas 

191057492, adresas Sporto g. 12, Alytus LT - 62152.  

Mokykla vykdo vaikų ir suaugusių neformalųjį švietimą. 

Alytaus muzikos mokykla  kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. 

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti mokyklos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo 

dieną nebuvo.  

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų 

pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų 

teismuose nėra. 

Ataskaitiniu laikotarpiu mokykloje dirbo 67 darbuotojai, iš jų 55 pedagogai. 

 Alytaus muzikos mokyklos 2016 m. I ketvirčio finansinė ataskaita parengta pagal 

VSAFAS. 

Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių 

ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos 

veiklai nebuvo. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Apskaitos politika yra aprašyta Alytaus muzikos mokyklos 2015 m. metinės 

finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte. 

Alytaus muzikos mokyklos 2016 m. I ketvirčio finansinė ataskaita pateikta eurais. 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

Finansinės būklės ataskaita 

 

1. C.I. Nupirkta atsargų už 357 Eur. 

2. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. 

Mokinių tėvų skola už mokslą ir instrumentų nuomą 4 322 Eur. 

3. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Sukaupti atostoginių kaupiniai 38 913 Eur, 

sukauptos finansavimo pajamos 46 368 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už išlaikymą 

biudžetinėje įstaigoje – 7 260 Eur ir už atsitiktines  pajamas 1 418 Eur.  

4. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Lėšos banko atsiskaitomose sąskaitose               

21 929 Eur. 

5. D. Finansavimo sumos. Alytaus muzikos mokykla 2016 metų I ketvirtį gavo 

finansavimo sumų  iš viso: 119 222 Eur, t.sk,  savivaldybės biudžeto –  119 222 Eur; iš jų kitoms 



išlaidoms kompensuoti – 119 222 Eur. Finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo savo 

veiklai – 124 090 Eur; iš jų 45 Eur iš valstybės biudžeto, 120 250 Eur iš savivaldybės lėšų, 3 496 

Eur iš Europos Sąjungos  ir 299 Eur iš kitų šaltinių. 

6. E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Tiekėjams mokėtinos sumos 3 890 Eur, su 

darbo santykiais susiję įsipareigojimai 47 316 Eur, sukaupti atostoginių kaupiniai 38 913 Eur ir 

mokinių tėvų permoka už mokslą 348 Eur. 

7. F.IV. Sukauptas perviršis ar deficitas. Ankstesnių metų perviršis 32 280 Eur ir 

einamųjų metų perviršis 8 746 Eur. 

 

Veiklos rezultatų ataskaita 

 

8. A.I. Finansavimo pajamos. Panaudotos finansavimo sumos iš savivaldybės 

biudžeto pajamos 166 662Eur, panaudotos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos 3 496 Eur, 

panaudotos finansavimo sumos iš kitų finansavimo šaltinių pajamos 299 Eur. 

9. A.III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Apskaičiuotos pajamos už suteiktas 

paslaugas – mokestis už mokslą 21 442 Eur. 

10. B. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Sąnaudos sugrupuotos pagal 11-ojo VSAFAS 

„Sąnaudos“ reikalavimus. 

11. D. Kitos veiklos rezultatas. Apskaičiuotos pajamos už turto nuomą ir konkursų 

dalyvio mokestis 2 857 Eur. 
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