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I. BENDROJI DALIS 

 
Ukmergės meno mokykla pradėjo veiklą nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Steigėjas – 

Ukmergės rajono tarnyba. Ukmergės meno mokykla įregistruota – 2010 m. rugsėjo 01 d. 

Valstybinėje įmonėje Registrų centras, Ukmergės meno mokykla – Viešasis juridinis asmuo, 

savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kodas 302541858. Adresas – Vienuolyno g.7, LT-20130, 

Ukmergė, tel. (8-340) 52734 el. paštas ukmmbuhalterija@gmail.com Duomenys kaupiami ir 

saugomi Juridinių asmenų registre. Ukmergės meno mokykla – nesiekianti pelno įstaiga.  

Pagrindinė veiklos rūšis pagal valstybės funkcijų klasifikaciją – 09.05.01.01. 

Neformalusis švietimas. Įstaigos tikslas – vykdo savišvietos procesą pagal atitinkamas programas. 

Ukmergės meno mokyklos padaliniai yra: 

1. Muzikos skyrius esantis adresu Vienuolyno g.7, Ukmergė; 

2. Dailės skyrius esantis adresu Klaipėdos g.17, Ukmergė. 

Ukmergės meno mokyklos veikla finansuojama iš Ukmergės rajono savivaldybės 

biudžeto, Valstybės biudžeto,  tam gali būti panaudotos Lietuvos Respublikos bei fizinių asmenų 

lėšos, taip pat materialinės vertybės įgytos labdaros ar paramos būdu. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Ukmergės meno mokyklos padaliniai yra Muzikos ir dailės skyriai.  

Ukmergės meno mokykloje per ataskaitinius metus dirbo vidutiniškai 62 darbuotojai. 

Ukmergės meno mokykloje mokosi 560 mokinių. 

Įstaiga rengia žemesniojo lygio finansines ataskaitas. 
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II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Ukmergės meno mokyklos finansinė atskaitomybė rengiama, vadovaujantis VSAFAS 

reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra. Įstaiga apskaitą 

tvarko pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: 

1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 

2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 

3. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 

4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; 

5. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 

Apskaitos politika aprašyta 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per 2012 

finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo. 

 

III. PASTABOS 

 

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. P03). 

Įstaigoje nematerialųjį turtą sudaro šios turto grupės: programinė įranga ir jos licencijos; kitas 

nematerialus turtas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

pateiktas lentelėje P3 Nematerialusis turtas. Lentelė pridedama.  

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. P04). 

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės: negyvenamieji pastatai; mašinos ir 

įrengimai; baldai ir biuro įranga. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 

ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje P4 Ilgalaikis materialusis turtas. Lentelė pridedama. 

3. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. P08). 

Įstaigoje atsargas sudaro atsargų grupė – medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius. Balansinės 

atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje P8 atsargos. Lentelė 

pridedama. 

4. Informacija apie išankstinius mokėjimus (pastaba Nr. ). 

Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ataskaitinio 

laikotarpio pabaigai išankstinių apmokėjimų mokykla neturi. 

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. P10). 

Įstaigos gautinos sumos – sukauptos gautinos sumos iš biudžeto.  Informacija pateikta lentelėje 

P10 Gautinos sumos. Lentelė pridedama. 

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr. P11). 

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose. Informacija pateikta lentelėje P11 Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai. Lentelė pridedama. 



7. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. P12). 

Finansavimo sumos įstaigoje skirstomos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį. Informacija apie 

finansavimo sumų pokyčius pateikta lentelėje P12 Finansavimo sumos, bei finansavimo sumų 

likučiai. Lentelės pridedamos. 

8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba Nr. 

P17). 

Įstaigos trumpalaikes mokėtinas sumas sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos ir sukauptos 

atostoginių sąnaudos. Informacija pateikta lentelėje P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos. Lentelė 

pridedama. 

9. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas (pastaba Nr. P21). 

Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos – pajamos už suteiktas paslaugas. Informacija pateikta 

lentelėje P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Lentelė pridedama. 

10.  Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 

(pastaba Nr. P22). 

Įstaigos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateiktos lentelėje P22 Pagrindinės 

veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Lentelė pridedama. 

11.   Informacija apie įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis 

(pastaba Nr. Forma P24). 

Įstaigoje apskaita tvarkoma ir įsipareigojimai registruojami naudojant LR piniginį vienetą – litą. 

Informacija pateikta lentelėje P24 Finansinės rizikos valdymas. Lentelė pridedama. 

12.  Informacija apie segmentus (pastaba Nr. P02). 

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pateikta lentelėje P2 

Informacija pagal segmentus. Lentelė pridedama. 

13. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr. P18). 

Sukauptas perviršis ar deficitas Ukmergės meno mokykloje per finansinius ataskaitinius metus 

susidaro, nes  pajamos už suteiktas paslaugas nelygios sąnaudoms (nevienodai gaunamos ir 

panaudojamos lėšos už suteiktas paslaugas). Informacija pateikta lentelėje Grynojo turto pokyčių 

ataskaita. Lentelė pridedama. 

Vadovaujantis VSAFAS 7-uoju standartu „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių 

keitimas ir klaidų taisymas“ 22 punkto reikalavimais įstaigoje apskaitos politikos ar įverčio 

keitimas nebuvo taikomas. 

Ukmergės meno mokykloje nebuvo neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo 

turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės dienos. 

Nevykdyti jokie sprendimai įstaigoje dėl teisinių ginčų. 



Ukmergės meno mokykloje reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio 

laikotarpio dienos nebuvo. 
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Buhalterė     Vaida Mikelytė-Smirnova 


