
TELSIU MUZIKOS MOKYKLA

2()I3 M . I KETVIREIO FINANSINIU ATASKAITV

AISKINAMASIS RASTAS

BENDROJI DALIS

l. Duomenys apie lmong.

Teisine forma: Savivaldybes biudZetine istaiga.

[mones kodas 190590637, registravimo vieta S. Daukanto g. 17, TelSiai. Mokykla

priskiriama neformalaus Svietimo istaiga.

lstaigos vadovas - mokyklos direktorius .

Mokykla skyriq ir kt. padaliniq neturi.

2. Finansiniai metai.

Finansiniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi gruodZio 31 d.

3. Informacija apie mokykl4.

Mokykloje kovo 31 d. dirbo 54 darbuotojas.

Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos,

Vie5ojo administravimo, BiudZeto sandaros ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais ir kitais norminiais teises aktais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Savivaldybes

administracijos direktoriaus isakymais, mokyklos nuostatais.

[glvendindamas pagrindinius mokyklos uZdavinys suteikti kokybiSkas mokslo Zinias,

jaunosios kartos ugdymas pilieti5ka dvasia, efektyviai naudoti biudZeto asignavimus, sudaryti

finansinE atskaitomybg, vykdyti nuostatuose numatytas funkcij as.

4. Apskaitos politika.

Muzikos mokykla siekia uZtilointi, kad turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos,

taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos s4naudos bntq tiksliai ir teisingai parodltos finansineje

apskaitoje ir atskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teises aktai bei Vie5ojo sektoriaus

apskaitos ir finansines atskaitomybes standartq nuostatos (toliau - VSAFAS).

5. Apskaitos politikos tikslas ir apimtis.

Sios apskaitos politikos tikslas - reglamentuoti ir detalizuoti asignavimo valdltojo (toliau

AV) apskait4 finansiniq ir kitq ataskaitq sudarym4 Apskaitos politika - tai bendrqiq apskaitos

principq, apskaitos metodq ir taisykliq, skirtq AV paskaitai tvarkyti ir finansinems ataskaitoms

parengti bei pateikti, visuma. Mokykla apskait4 uZ ataskaitini laikotarpi vykde su programa,,VS

BiudZetas".

Mokyklos atskaitomybe parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines

apskaitos istatymu, Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais (VSAFAS )
ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais finansing apskait4.



6.Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklds.

Tvarkydami apskait4 ir sudarydami finansines ataskaitas, AV vadovaujasi VSAFAS.

AV apskaitoje iikines operacijos ir ivykiai registruojami ir finansines ataskaitos rengiamos

taikant pinigq ir kaupimo apskaitos principus.

AV, sudarydami biudZeto rykdymo ataskaitq rinkini, vadovaujasi pinigq apskaitos principu.

Visos fikines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant

Simqjq lito daliq (dviejq skaitmenrl po kablelio).

Visos ikines operacijos ir ivykiai registruojami s4skaitq plano s4skaitose, vadovaujantis

pagal VSAFAS reikalavimus (nurodant principus, metodus ir taisykles) atskiroms [kinems

operacijoms ir ivykiams, finansiniq ataskaitq elementams arba straipsniams ir apskaitos

procediiroms.

7. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumq detalizavimas pateikiamas 20-a1ame VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4

priede.(pridedama ).

Ataskaitinio laikotarpio duomenys yra lyginami su 2012 m. duomenimis. Finansavimo

sumos apima turto likudius ir gautas finansavimo sumas pagal ialtinius ir gautinas paramos

finansavimo sumas ( 2 proc.) pavedimams vykdyti.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i finansavimo sumas

nepiniginiam turtui [sigyti ir finansavimo sumas kitoms iSlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis

arba atsargos, iskaitant param4 arba kaip pinigai, skirti isigyti ilgalaik[ arba trumpalaiki nepiniginf

turt4. Turto isigyta uZ 3 100,00 litrr.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i3laidoms

(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumoms, skirtomis kitoms iSlaidoms

kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui

isigti. Finansavimo sumos per ataskaitini laikotarpi niekam neperduotos, ivertintas turto

nusidevejimas per ataskaitini laikotarpi, kuris parodytas 9 stulpelyje. Metq pradZiai parodytos

turimo turto hnansavimo sumos ir gautos paramos finansavimo sumq likutis. Per ataskaitini

laikotarpi parodytos gautos finansavimo srunos (asignavimai) pagal finansavimo Saltinius.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arbajq dalis pripaZistamos finansavimo

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.

Apskaitoje finansavimo sqnaudomis perduotos sumos pripaZlstamos tik tuomet, kai kitiems

vie5ojo sektoriaus subjektams perduoda savo uZdirbtq pajamq le5as.

8. Pajamos. Pajamq apskaitai taikomas pinigq ir kaupimo principas. Finansavimo pajamos

pripaZlstamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.

Registruojant visas su finansavimo pajamq pripaZinimu susijusias operacijas, biitina nurodyti,



kokios valstybds funkcijos ir kurios programos ir priemones vykdymui buvo pripaZintos

finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojandius poZymius.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini

laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t. y. kur[ suteikiamos paslaugos, atliekami darbai.

9. S4naudos.

S4naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatlti 1l-ajame VSAFAS ,,S4naudos".

S4naudr6 susijusiq su konkrediu turto, finansavimo sumrl ir isipareigojimq straipsniq apskaita,

principai nustatlti 5iq straipsniq apskait4 reglamentuojandiuose VSAFAS.

Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant I pinigq

i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitin[ laikotarpi padar]'tq iSlaidq neimanoma tiesiogiai

susieti su konkrediq pajamq uidirbimu ir jos neduos ekonominds naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis t4pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

10. Apskaitos organizavimas.

10.1. Atsakomyb6 uZ apskaitos organizavim4.

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatym4, Lietuvos Respublikos vie3ojo

sektoriaus atskaitomybes istatym4 ir Lietuvos Respublikos finansq ministro isakym4 ,,Del

biudZetiniq istaigq apskaitos organizavimo taisykliq patvirtinimo" uZ apskaitos organizavim4

apskaitos dokumentq i5saugojim4 ir finansiniq ataskaitq rinkinio pateikim4 laiku atsakingas

mokyklos vadovas. Mokyklos apskait4 vykdo Centralizuotas biudZetiniq istaigq buhalterines

apskaitos skyrius.

Mokyklos direktorius pasira5o finansines ataskaitas.

11.2. Apskaitos sistema,

Apskaita centralizuotai vedama su programine lranga ,,VS BiudZetas".

Apskaitai tvarklti yra naudojami Sie registrai: DidZioji knyga, ZiniaraSiiai, Memorialiniai

orderiai, s4skaitq apyvartos Ziniara5diai, bendrasis Zurnalas ir atskaitomybes formos.

11.4. Sqskaitq planas.

Patvirtintas bendras sqskaitq planas ir tvarkos, kuriomis ir vadovaujames. S4skaitq planas

parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Mokyklos direktorius Kontautas



2-ojo VSAFAS ,,Finansines bukles ataskaita"

2 priedas

Tel5iu muzikos

190590637, S. Daukanto g. 17, LT-87110, Telsiai
(viesojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines buklcs ataskaitq (konsoliduot4jq finansines buklis ataskait4), kodas, adresas)

FINANSINTS BOKLDS ATASKAITA
PAGAL 2OI3 M. KOVO 3I D. DUOMENIS

2013 m. balandZio 26 d. Nr. I
(dara)

(vielojo sektoriaus subjekto arba vieSojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.

Prskutina
atrskaitinio
hikotarpio

diena

Paskutina
praajusio

ataskaitinio
laikotarpio dienr

ILCAI-AIK]S TURTAS 22.804,29 22.90t,23

I. Nematerialusis turtas

Ll Platros darbai

t.2 Programine iranga ir jos licencijos

L3 Kitas nemat€rialusis tunas

t.4

t.J PrestiZas

II. Ilgalaikis materialusis turtas 22.804,29 22.901,23

II,I Zema

It.2 Pastatai

II.3 Infrastrukturos ir kiti statiniai

II.4 Nekilnojamosios kultlros veftybes

II.5 Masinos ir irenginiai
II.6 Transporto priemones

\.'l Kilnojamosios kultiiros vertybes

ll.8 Baldai ir biuro iranga t.506,64 l.883,32

II.9 Kitas ilealaikis materialusis turtas 2t.291 ,65 21.017,9 |

u.l0
I . llgalaikis fi nansinis rurlas

IV. Kitas ilgalaikis tunas

B, BIOLOGINIS TURTAS

c. TRLMPALAIKIS TURTAS 259.816,23 281.305,7t

I. Atsargos

I.l Stralegines ir neliediamos atsargos

t.2

L3
,r!u4,5r4 6onx,n Pr

r o64uulto Prvus^!rJ4' 4rro, EUr!

t.l r!64t.!r,J,u4!v, 14,uJrJ x u,u,v5u'

II. lSankstiniai apmokej imai

III, Per vienus metus gautinos sumos 235.009,16 270.07 |,08

III,I
|t.2



Kiti trumpalaikiai isipareigojimai

CRYNASIS TURTAS

Direktorius
(viesojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo igaliotas administracijos

Antanas Kontautas
(vardas ir pavarde)

Lina Buzeliene

buhalteris))
IJia

(ryriausiasis buhalteris (
fluzdh:.

(vardas ir pavarde)



3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita"

2 piedas

190590637. S. Daukanto s. I ?, LT-871 10, Telsiai

sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskaitq kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 20I3 I\I. KOVO 3I D. DUOMENIS

2013 m. balandzio 26 d. Nr. 1

(d.r.)

VEIKLOS REZ ULTATAS

Direkorius
(viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo Galiotas adminislraci.jos

Kontautas

(vardas rr pavarde)

Lina Buzeleniene

I (vaidas ir pavarde)
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L iduvos Respubl i kos finans{ mi nidro
2008 m. gruodrio3l d. isakymu Nr. I K-465
(L iduvos R€Su blikos fi nanq minidro
201 2 m. kovo 27 d. isakymo N r. 1 K-l 21 r€dakcija)

Td$ q muzikos mokykla
(lslaigos pavdi nimas)

BI UDZETO ISLAI DU SAMATOS VYKDYMO

2013 M. KOVO 31 0.

(mdine, kdvirtine)

ATASKAITA

2013 m. sausio l d., Nr.

Td siai
(srdaryrnovida)

Fi nansar'i mo Sd t i

Valdyb€s funkci

Kodas

M inisterijogsa/i

190590637

r4nd 4.01.01.41

'151

09 05 0't 01

(likd.litq)

lgaidq oloromlnas
kladfikacij G lodae

utmok edis i r soci al i ni s draudi m6

Direktorius Antanas Kontautas

Lina Buzdiene

(pardSos)

Ved-fj a
(pardgos) (vardag pava.dd)



Forma Nr. 2 patvirtinla
L iduvos R€SUbl i kos fina|s{ mini{ro
2008 m. gruodtio 31 d. isakymu Nr. 1K-465
(Liduvos R€spublikosfinans{ minidro
2012 m. kovo 27 d. isakymo Nr. 1K-121redakcija)

TelSiq muziko6 mokykla

Br UDzETO rsLAr DU SAMATOSVYKDYMO

2013 M. KOVO 31 D.

(mdirg kdvinine)

ATASKAITA

2013 m. sa$io '1 d., Nr.

Td siai
(sldarymo vida)

Finansar'imo Sd

Vddybes funkci

Direktorius
tP""c*,
Vedqa

Antanas Kontautas

Lina Buzd iene

Kodas

M i ni slerij odsavi vd

) epartanento

19059063 i
rand 4.01.0.t.4i

141

09 05 01 01

(tukd.lllq)

lCaldq skonomin6s
klaCfikacij G kod.s

(vardat pavardq



L iduvos R€Epu blikos fi na|E{ minigro
2008 m. gruod:io 31 d. isakymu Nr. 1K-465
(L iduvqs Regublikos finalE{ mi nidro
20.| 2 m. kovo 27 d. isakyrno N r. 1 Kn 2 t redakcija)

Td Si q mu, kos mokyk I a
(lstd gc pavadi nimas)

Bt uDzEro rsLAr Du sAMArosvYKoYMo

2013 M . KOVO 31 D.

(rndirg kdvirtine)

ATASKAITA

2013 m. sausio 1 d., Nr.

TdSai
(sJdaryrno vida)

Fi nansar'i mo Sd ti

Val$ybes funkci

Kods
M inislerij

19059063t

ran0q 4.01.01.41

31

09 05 01 01

(l0kd.l'lO

lSaldq€konomin€3
klaalik.ciic kodas

Pr€kiq ir paCaug'i nalojimas

Direktorius

@
Ved€ja

Antanas Kontautas

Lina Buzd i€ne
(Pardgos) (vardae pavarde)



Kodas

Finansavimo

Valstybes

Ministerijos/Savi

Antanas Kontautas
(!ardus. navardi)

Lina Buzelien€

t90590637

4.01.01.41

Kasinas iSliidos

Direktorius
(pare€os)

Veddja
(pareiSos) (vardas, pavarde)

(iksr lir{)

lSlaidq el(onominas
klasifikecijos kodrs

Darbo urmokeslis ir socialinis draudimas

Lndiruotes (transpono, apgyvendinimo,
ir kitos komandiruoles i!laidos)


