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2017 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus 

subjektą. 

 Kretingos meno mokykla (toliau - Mokykla) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

įregistruota Juridinių asmenų registre 1994 m. spalio 19 d., rejestro Nr. 042482, įstaigos kodas – 

190286919.  

 Mokyklos steigėjas yra Kretingos rajono savivaldybė. Pagrindinė veiklos rūšis -

papildomas ugdymas, kodas 80.42.40.  

 Mokyklos buveinė: Mėguvos g.7, LT-97140 Kretinga 

 Mokyklos finansinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia Mokyklos 

vyriausioji buhalterė. 

                   2. Finansiniai metai. 

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

                   3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 

 Kretingos meno mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų 

neturi. 

 4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus. 

 Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

              5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį. 

 Įstaigoje per 2017 metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 59  darbuotojai. 

  

 



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

veiklą. 

 Mažėjant gimstamumui, taip pat jaunoms šeimoms išvykstant į užsienį gali sumažėti vaikų 

skaičius. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

 Nuo 2010 m. sausio 1 dienos Mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano 

patvirtinimo“ (Žin., 2008. Nr. 148-5952; 2009, Nr. 74-3020), direktoriaus 2009 m. birželio 29 d. 

įsakymu Nr. (1.3.)-V1-134 patvirtintas Mokyklos naudojamas sąskaitų planas. Vadovaujantis Viešojo 

sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos parašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 1K-224 (Žin., 2009, Nr. 87-3714) 

nustatyta tvarka buhalterinių sąskaitų likučiai Mokykloje iš senojo sąskaitų plano perkelti į naująjį 

sąskaitų planą. 

                Skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimą, Mokykla vadovaujasi Kretingos rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A1-974 patvirtintais 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvais. 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

                     Mokyklos finansavimo sumų detalizavimas pateiktas pagal 20-ojo VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ 4 priedą. 
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