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1. BENDROJI DALIS

pasvalio muzikos mokykla yra viesasis juridinis asmuo, turintis s4skait4 banke ir anspaud4'

Mokyklo s adresas : vilniaus g. 5 Pasvalys. {stai go s ko das, .19.0 622 483 .
pasvalio muzikos *"okyklu, isteigta tlsq rn. Si data pagrlsta mokyklos prolokolu ir direktoriaus

radLia - Igig m' rugsejo men' Mokykla - biudZetine
biudZeto le5q' Mokyklos steigejas - Pasvalio rajono

s- neformalusis vaikq Svietimas' Mokymosi forma -

d. ir baigiasi gruodZio 31 d' Pagrindine veiklos sriti's

iga kontioliuojamq ir asocijuotq subjektq n:ryti'

iiose pateikiami duomenys i5reik5ti LR piniginiais

<aitos registrai sudaromi lietuviq kalba'

2. APSKAITOS POLITIKA

Muzikos mokyklos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines

rengdama finansines ataskaitas, vadovauj asi Lietuvos

lir-kitqteisesaktqnusta[rtatvarkabeitaikoapskaitos
:ores 2010 m. birZelio 15 d' isakymu Nr'DV-37' Jeigu

vaujasibendraisiaisapskaitosprincipais,nustatSrtaisl
limastt.

2.1. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripaListamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir

nematerialiaj am turtui pripaZinti nustatytus kriterijus'

Nematerialusis turtas pirminio pripuzinirno metu apskaitoje yra registruojamas isigyjimo savikaina'

po pirminio pripaZinimo riboio naudingo tarnavimo laiko nematerialusis turtas finansinese ataskaitose yra

rodomas isigijimo ,uuikuirru, atemus sukaupt4 amortizacijos ir turto nuvertejimo sum4' jei jis yra'

Nemateriali"j; i;; amorrizuojamoii verte vra_ guglekliai paskirstoma per vis4 nustatlrt4 turto

lu. Likvidacine verte - 0'
vimo laikas fu amottizacijos normatyvai nustatyti ir

rs direktoriaus isakYmu.
i5 vie5ojo sekioriaus subjekto registruojamas jo tikrqja

rnoma patitimai nustat5rti' Jei tikrosios vertes patikimai

ruojamas simboline vieno lito verte'
i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas

mas (ei j ie Yra)'
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fsigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikr4j4 verte, jei tikrqj4 vertg
galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertds negalima patikimai nustat5rti, nematerialusis turtas
registruojamas simboline vieno lito verte.

2.2, llgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio
materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustat5rtus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo laiterijus,

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobudi skirstomas ipagrindines grupes, nustaQrtas VSAFAS.
|sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas

isigijimo savikaina, pagal ilgalaikio turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto mokyklos

apra5e.

[sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirmojo pripaZinimo momentu apskaitoje registruojamas isigijimo
savi kaina, pagal ilgalaikio material ioj o turto vienetus..

Kai turtas nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukaupto nusidevejimo ir jei yra nuvertejimo sumos,
nuraSomos.

I$ankstiniai apmokejimai uZ ilgalaiki materia$i turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio
materialiojo turto s4skaitose. Ilgalaikio materialiojo furto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4
turto naudingo tamavimo laik4.

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimas skaidiuojamas, taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4
pagal ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvus, nustatytus ir patvirtintus Pasvalio rajono
savivaldybes administracij os direktoriaus isakymu.

2.3. Biologinis turtas

Biologinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatlrti 16-ajame VSAFAS ,,Biologinis turtas
mineraliniai i5tekliai".

Biologinio turto mokykla neturi.

2.4. Atsargos

Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatlrti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos",
Atsargos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargq apibrdLimq, pateikt4 8-

ajame VSAFAS,,Atsargos"'
Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant

finansines ataskaiias - isigijimo ar pasigaminimo savikaina arba gryn4Ja realizavimo verte, atsiZvelgiant ! tai,

kuri iS jq maZesn6. Nurasant atsargas naudojamas konkrediq kainq biidas. Kai atsargos perleidZiamos ar

perduoiamos, jq balansine verte pripaZlstama to laikotarpio sqnaudomis, kai buvo pripaZintos pajamos.

Atiduoto naudoti istaigos veikloje iikinio inventoriaus verte i5 karto pripaZistama s4naudomis' Naudojamo

inventoriaus kiekine ir vertine apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose.

2.5. Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto

apibrei.im4,pateikt4 17-ajimeVSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" ir 14-ojo VSAFAS

,,Jungimai ir investicijos i asocijuotuosius subjektus" nuostatas'
Finansinis turtas yra skirstomas i ilgalaiki ir trumpalaiki'
Ilgalaikio finansinio tufto ndra.

Trumpalaikis finansinis turtas:
-per vienus metus gautinos sumos;
-i5ankstiniai apmokej imai;
-pinigai ir pinigq ekvivalentai;
-kitas trumpalaikis finansinis turtas.

pirminio pripaZinimo ,o"tu finunrinis turtas lvertinamas isigijimo savikaina, kuri4 sudaro sumoketa

arba moketina uL j! suma arba kito perduoto turto verte. Tiesiogines sandoriq sudarymo i5laidos

neltraukiamos i finansinio turto isigijimo savikain4 ir pripaZistamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo
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sudarytas sandoris, finansines ir investicines veiklos s4naudomis.

2.6. Gautinos sumos

Gautinq sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 17 -ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir
fi nansiniai isipareigoj im ai" ir 22 - ajame V SAFA S,,Tutto nuvertej imas".

Pagar tiks 14 tj-l#'n:il#ffi 
*ili""I;,,

-gautinas finansavimo sumas;
-gautinas sumas uZ turto naudojim4;

- ffxjffi :ffi ffi 
'ffi 

}1i' 
pasraugas ;

-gautinas sumas uZ netesybas;
-kitas gautinas sumas.

Pirminio pripaZinimo metu gautinas sumas verliname isigijimo savikaina, Gautinos sumos
nenura5omos tol, kol turime teisg i gautinas sumas ir paslaugas arbaturt4 pagal i5ankstinius apmokejimus.
Sioms sumoms skaidiuojamas nuvertejimas ir i5 apskaitos nuraSomos suejus senaties terminui arba esant
kitoms aplinkybems (pvz.: skolininkui bankrutavus). Finansines bUkles ataskaitoje gautinos sumos
parodomos gryn1Javerte, i5 isigijimo savikainos atemus nuvertejim4.

2.7. Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s4skaitose. Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, likvidZios
investicijos, kurios gali buti greitai ir lengvai i5keidiamos i Linom4 pinigq sum4. Tokiq investicijq terminas
nevir5ija trijq menesiq, o vertds pokydiq rizikayra labai neZymi'

2.8. Finansavimo sumos

Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 2}-ajame VSAFAS ,,Finansavimo
sumos".

Finansavimo sumos - i5 savivaldybes, valstybes biudZeto, Europos S4jungos (finansine parama),
uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq bei i5 kitq Saltiniq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas,
skirtas ministerijos istatuose nustatytiems tikslams ir programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir
gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas le5as i3laidoms kompensuoti ir paramos

biidu gaut4 turt4.
Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtiskirstomos !:

-finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti - finansavimo sumos, gaunamos pinigais
ilgalaikiam turtui arba atsargoms isigyti, arba nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba
atsargos;
-finansavimo sumos skirtos ataskaitinio laikotarpio kitoms i5laidoms kompensuoti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo
pajamomis tais iaikotarpiais, liuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos. Gautos ir

pe?duotos kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, s4naudomis nepripaZistamos. Perdavus

finansavimo sumas kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams, maZinamos gautos finansavimo sumos,

registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir perduotos finansavimo sumos ne vie5ojo sektoriaus

sfijektams, rlgistruojamos kaip s4naudos kartu pripaListant finansavimo, kuris buvo skirtas Siam tikslui,

pajamas.
Detaliai finansavimo sumq apskaitos ypatumai apra5yti apskaitos vadovo apra5e'
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2.9. Finansiniai isipareigojimai

Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustat5rti l7-ajame VSAFAS
,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai", 18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai, neapibreZtieji
isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai", l9-ajame VSAFAS ,,Nuoma, finansine
nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-ajame VSAFAS ,,Su darbo santykiais susijusios
iSmokos".

Visi isipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams
finansiniams isipareigojimams priskiriama:

-ilgalaikius finansinius isipareigoj imus;
-ilgalaikius atidejinius;
-kitus ilgalaikius finansinius isipareigojimus.

Trumpalaikiai finansiniai isipareigoj imai skirstomi i:
-ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dali ir trumpalaikius atidejinius;
-ilgalaikiq isipareigoj imtl einamrj q metq dali;
-trumpalaikius fi nansinius isipareigoj imus ;
-moketinas sumas ibiudZetus ir fondus;
-moketinas subsidijas, dotacijas ir finansavimo sumas;
-moketinas socialines i5mokas;
-gr4Zintinus mokesdius, imokas ir jq permokas;
-su darbo santykiais susijusius isipareigoj imus;
-sukauptas moketinas sumas;
-tiekej ams moketinas sumas;
-kitus trumpalaikius finansinius isipareigojimus.

Pirm4 kart1pripailindamas finansini isipareigojim4, vie5ojo sektoriaus subjektas ivertina ji isigijimo
savikaina. Su sandoriq sudarymu susijusios i5laidos pripaZistamos pagrindines arba kitos veiklos s4naudomis
tuo laikotarpiu, kai jos susidaro.

Finansiniai isipareigojimai yru registruojami tik tada, kai yra lvykdomos visos s4lygos, nustat54os
isipareigojimui atsirasti ir istaiga prisiima uZ isipareigojim4 sumoketi pinigus.

2.10.Pajamos

Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 1O-ajame VSAFAS ,,Kitos pajamos" ir 20-
ajame VSAFAS,,Finansavimo sumos".

Pajamos istaigoje pripaZistamos ir apskaitoje registruojamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y.
apskaitoje jos registruojamos tada, kai uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq gavim4. Pajamos yra ivertinamos
tikqja verte. Skirstomos apskaitoje i grupes:

-pagrindines veiklos paj amas;
-kitos veiklos paj amas;
-finansines investicines veiklos pajamas.
Pagrindines veiklos pajamomis yra laikomos pajamos, kurios yra gautos lstaigos nuostatuose

numat5rtai veiklai vykdyti.
Kitos veiklos pajamos - pajamos, gautos i5 veiklos, kuri pagal istaigos nuostatus nepriskirtina

pagrindinei veiklai.
Pasibaigus ataskaitiniams metams ir uZregistravus visas praejusiq metq operacijas visos pajamq

grupes turi biiti uZdaromos.
Visos per ataskaitinius metus uZregistruotos pajamq sumos paskuting ataskaitiniq metq dien4 turi

biiti perkeltos i 31 s4skait4 ,,sukauptas pervir5is ar deficitas"

2.LL, S4naudos

S4naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustat5rti 11-ajame VSAFAS ,,S4naudos". S4naudq,
susijusiq su konkrediq turto, finansavimo sumq ir isipareigojimq straipsniq apskaita, principai nustatSrti Siq
straipsniq apskait4 reglamentuojandiuose VSAFAS.
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S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant !pinigq i5leidimo laik4.
Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su konkrediq pajamq
uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos
pripaZlstamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos. S4naudos apskaitoje ivertinamos tikrqja
verte.

S4naudos skirstomos i grupes:
- pagrindines veiklos s4naudos;
- kitos veiklos s4naudos.
UZregistravus visas pasibaigusiq ataskaitiniq finansiniq metq iikines operacijas ir Dkinius lvykius

visos s4naudq grupes s4skaitos turi biiti uZdaromos. Visq per ataskaitini laikotarpi patirtq s4naudq s4skaitq
likudiai pagal paskutines ataskaitiniq metq dienos bflklg turi biiti perkeliami i 31 s4skait4 ,,Sukauptas
pervir5is ar deficitas"

2.12. Turto nuvertdjimas

Turto nuvertejimo apskaitos principai, metodai ir taisykles nustagrti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos",
17-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai", 2Z-ajame VSAFAS ,,Turto
nuvertej imas" ir Inventorizavimo tvarkos apra5e.

Turto nuvertejimas nera tolygus turto nura5ymui. Tufto nuvertejimo atveju yta maLinama turto
vieneto balansine verte, tadiau i5saugoma informacija apie turto isigijimo savikain4, t.y. turto vieneto

isigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, o nuvertejimas
iegiitruojamas atskiroje s4skaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei
turto balansine verte.

2.13. NeapibrdZtieji isipareigojimai ir neapibrCZtasis turtas

NeapibreZtqjq lsipareigojimq ir neapibreZtojo turto apskaitos principai nustatlrti l8-ajame VSAFAS

,,Atidejiniai, neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir poataskaitiniai ivykiai"'

2.1a. [vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Metinis finansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas ne veliau kaip iki kitq metq sausio l5 (penkioliktos)

dienos.

2.15. Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Sudarant finansiniq ataskaiq rinkini, turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir s4naudos nera

uZskaitomos tarpusavyje, isskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja biitent tokios uZskaitos (pvz.,

del draudiminio ivykio patirtos s4naudos yra uZskaitomos su gauta draudimo iSmoka).

2.16. Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustat5rti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos, apskaitiniq

iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".
pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad bDtq galima palyginti

skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansines blkles, veiklos

rezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms nustatlrti'
pasvalio muzikos mo[yktu puri."nka ir taiko apskaitos politik4 remdamasi nuostatomis, pateiktomis

inio pateikimas". Ukiniq operacijq bei ukiniq ivykiq
urto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba)

nas apskaitos politikos keitimu'
.S pasikeitimo arba jei kiti teises aktai to reikalauja'

Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retrospektyvin! b[d4, t.y. nauja

apskaitos pbttitu taikoma taip, lyg ji visada bltq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra
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pritaikoma iikinems operacijoms ir tikiniams ivykiams nuo jq atsiradimo. Poveikis, kuri daro apskaitos
politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytq ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq
informacijai, registruojamas apskaitoje t4 ataskaitini laikotarpi, kuri apskaitos politika pakeidiama ir
parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos
keitimo bei esminiq klaidq taisymo itaka". Sioje eiluteje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio
dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio
informacija finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t,y. nera koreguojama.

2.17. Apskaitiniq iveriiq keitimas

Apskaitiniq iverdiq keitimo principai nustagrti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos, apskaitiniq

iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".
Apskaitiniai iverdiai yra perZiiirimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo remtasi

atliekant lvertinim4 arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq.
Apskaitinio iverdio pasikeitimo poveikis nustatant grynqji pervir5i ar deficit4 priskiriamas:

-laikotarpiui, kada ivyko pasikeitimas, jei jis turi itakos tik tam laikotarpiui;
-laikotarpiui, kada ivyko pasikeitimas, ir velesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi
itakos irjiems.

Apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i t4 veiklos rezultatq ataskaitos eilutg, kurioje
buvo parodytas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik finansines blkles
ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu, pateikiama ai5kinamajame
raSte,

Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidevejimas skaidiuojamas
tiesioginiu metodu), o apskaitiniu iverdiu laikoma pasirinkta apskaidiavimo taisykle (pvz. konkretls
nusidevej imo normafyvai).

2.18. Apskaitos klaidq taisymas

Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustat5rtos 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos, apskaitiniq

iverdiq keltimas ir klaidq taisymas". Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka individualiai
arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5rai5komis yra didesne nei 0,050% per

finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes. Apskaitos klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose
parodoma taip:

-jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje, kurioje
buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje padioje veiklos rezultatq
ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
-jei apskaitos klaida esmind, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje ir parodomas
veiklos rczultatqataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminiq apskaitos klaidq
taisymo itaka". Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansine informacija
pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama, Su esmines klaidos taisymu susijusi
informacij a pateikiama ai5kinamaj ame ra5te'

3. AISKINAMOJO N,ASTO PASTABOS

Pasvalio muzikos mokykla ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m.

rugsejo 30 d. apskaitiniq iverdiq nekeite.- 
lvykiq, galejusiq tureti reik5mingos ir neiprastos itakos mokyklos finansiniams rezultatams,

ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.
Finansinds btrklOs ataskaita

3.1. Ilgalaiki materialqji turta sudaro ma5inos ir irenginiai,baldai ir biuro iranga bei

kitas ilgalaikis materialus turtas . Per laikotarpi nuo 2013 m. sausio 1 d. iki rugsejo 30 d. muzikos

mokykla isigijo materialaus turto sumoje - 6000,00 Lt. Per III ketvirti materialaus ir nematerialaus

itgataitio'turtl irtuigu neisigijo. Ilgalaikio turto likutine verte laikotarpio pabaigoje - 61006,99 Lt.
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3.2. Atsargq likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: [kines ir kanceliarines

medZiagos -762,90Lt.
3.3. Gautinas sumas uZ turto naudojim4, parduotas prekes, turt4, paslaugas (FBA, eil

Nr,C.ilI.4) sudaro tevq imoko s - 26413,7 5 Lt.
3.4. Suicauptas gautinas sumas (FBA, eil Nr.C.III.5) sudaro sukauptos finansavimo

pajamos kreditiniam isiskolinimui bei sukauptiems atostoginiams padengti -90842'Il Lt.

3.5. pinigus ir pinigq ekvivalentus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro pinigq

likutis banko s4skaitose -7678,82 Lt.I5 jq:
- savivaldybes biudZeto le5os - 909,89 Lt;
- specialiqjr+ programrl le5os - 2278,49 Lt;
- pavedimq le3os (gautapatama) - 4490,44Lt;
3.6. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, paskirti ir jq pokydius per

ataskaitinilaikotarpi pateikiama pagal2}-to VSAFAS 4 priedo form4 .
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti apima ir nemokamu gautq nepinigini

turt4.
IS savivaldybes biudZeto per ataskaitini laikotarpi gauta - 734202,28 Lt.( tame skaidiuje

;kirta kitoms iSlaidoms finansuoti, 11515,31 Lt'-
566,00 Lt., buvo atliktas finansavimo sumq
avimo sumq per ataskaitini laikotarpi - 7 67264,95
i5 valstybes biudZeto nuo metq pradZios - 77,60

Lt. , iS savivaldybes biudZeto 45,00 Lt.
I5 kitq Saltiniq finansavimo gauta nebuvo'

3.7. Gautq frnansavimo sumq i5 savivaldybes biudZeto likuti ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje (FBA, eil. Nr. D) sudaro 65995,92 Lt. Tu - ilgalaikio materialiojo turto

likutinovert-e, biudZeto bei pavedimq le5q likudiai banko s4skaitose'
3.8. Tiekejams moketinas sumas (FBA, eil. Nr. E.II. 9) sudaro kreditinis

isiskolinimas uZ komunalines ir kitas paslaugas - 1849,57 Lt' I5 jq:

3.9. Su darbo santykiais susijg isipareigojimai (FBA, eil' Nr' E'II' 10) darbuotojq

darbo uZmokestis ir socialinis draudimas, skola atskaitingiems asmenims - 74315,17 Lt'

:.f0. S;aoptas moketinas sumas (FBA, eil' Nr. E'II' 11) sudaro sukauptos

atostoginiq ir socialinio draudimo imokq nuo atostoginiq sumos 2013-09-30 - 14370'05 Lt'

Veiklos rezultatq ataskaita
3 . 1 1 . V e i k l o s r c z u | t a t q a t a s k a i t o j e p a g a | 2 0 1 3 - 0 9 - 3 0 d u o m e n i s e i l ' N r . A . I ' 2

,,Finansavimo pajamos i5 savivaldybiq biudZetq" sudaro finansavimo pajamos i5 savivaldybes

biudZeto - 639558,86 Lt.
3.12. Veiklos rezultatq ataskaitoje pagal 2013-09-30 duomenis eil' Nr'A'I'4

,,Finansavimo pajamos i5 kitq Saltiniq" sudaro paramos lesos - 4156,05 Lt'

Kreditoriaus pavadinimas

TEO LT,AB
D ^ o " o l i n  m i a c f t1A

[siskolinimo suma'
Lt

r47,26
858,102.
46,53a T T A D  6 ' D o c r r o l ctnvAoo

421,50
4. UAB"Valmita"

A E!  66T ioA iqcr 3 1 6 , 1 8
5 . 60,00
6. p l in rni qavivaldvbes Svietimo pagalbos cenras

L849,57
VISO:
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3.13. Veiklos rezultatq ataskaitoje pagal 2013-09-30 duomenis eil. Nr.A.III.1.
Pagrindines veiklos kitos pajamoso' sudaro priskaidiuotos tevq imokos per ataskaitini laikotarpi -
63450,00 Lt.

3.14. I5 pagrindines veiklos pajamq atdmus pagrindines veiklos sqnaudas, gautas
pagrindines veiklos pervirSis - 14443,40 Lt.

3.15. Apskaitos politikos keitimo ir esminiq apskaitos klaidq taisymo itakos per
ataskaitini laikotarpi istaigoj e nebuvo.

3.16. Grynasis turtas gautas einamojo ataskaitinio laikotarpio pervirSi susumavus su
pervir5iu metq pradZioje - 30183,96 Lt.

4. NUOMA IR PANAUDA

Mokykla uZbalansineje sqskaitoje, esandio turto vertd, pateikiama lenteleje:

Mokykla pagal nuomos sutartis nuomoja instrumentus mokiniams. Jq verte apskaitoma uZbalansineje
s4skaitoje, viso- 5069,01 Lt.

Investicijq i kitus subjektus mokykla neturi.

L. e. direktoriaus pareigas

Vyr.buhaltere

Kgstutis Garlauskas

Vita Navalinskiene

8il.
Nr.

Turto grupds Turto vertO Lt Pastabos

I Trimitas VDG Brass TR-128
lakuotas 1 vnt.

1350,00 Panaudos sutartis
2009m.kovo 02 d. Nr.R5-63

a Trombonas BbiF VDG Brass
TB-1810L lvnt .

2650,00 Panaudos sutartis 2008-03-02
Nr.R5-63

Pastatas 391975,92 Panaudos sutartis 2003-02-25
Nr.R3-4



2-ojo VSAFAS ,,Finansines b[kles ataskaita"
2 oriedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, i5skyrus mokesCiq fondus ir i5tekliq fondus, finansin6s bukl6s ataskaitos forma)

PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA
(vieSojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq grupds pavadinimas)

lm} 190622483, Vilniaus 5, Pasvalys

(vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio ftnansinds biikles ataskait4 (konsoliduotqj4 finansines biikles ataskait4), kodas, adresas)

FINANSINES BUKLtS ATASKAITA
PAGAL 2013 M.rugsdjo 30 D. DUOMENIS

2013-10-22 Nr.SD-61
(data)

Iitqis arbq tfikstanliais

TLGALAIKIS TURTAS

Mineraliniai i5tekliai ir kitas ilealaikis turtas

ISankstiniai aprnokeirmai

FINANSAVIMO S

dalis ir trumoalaikiai

dotaciios ir finansavirno sumos



Eil, Nr, Straipsniai

Paskutind
ataskaitinio
laikotarpio

diena

Paskutind
pra6jusio

ataskaitinio
Iaikotarpio

diena

Nr.

I I ,9 Tieke.iams rnokdtinos sumos 3 8 1849.5i t2447.9C
I I  10 Su darbo santykiais susUq isipareigojimai 3 9 74315  17 34988.97
I I  I I Sukauptos moketinos sumos 3 1 0 l 4370.05 66345-70
II 12 Kiti numpalaikiai jsipareigoj imai
F GRYNASIS TURTAS 30183.96 15740.56

Dalininkq kapitalas
II Rezervai 0.0c 0.0(
II. Tikrosios vertes rezervas
i l 2 Kiti rezervai
m f,luosavybOs metodo itaka
IV jukauptas pervirSis ar deficitas J  l o 301 83.9( 15740.
IV Einamql.t metq pervir5is ar deficitas t4443.4( -8066.
rv.2 Ankstesniu metu pervir5is ar deficitas 15740.: 23806.78
G. T,IAZUMOS DALIS

.S VISO FINANSAVIMO SUMU, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR
\4AZUMOS DALIES: 186704,57 198086.96

L.e.direktoriaus pareigas
(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo jgaliotas administracrjos vadovas)

Vyr.buhaltere
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Kqstutis Garlauskas
(vardas ir pavarde)

Vita Navalinskiend
(vardas ir pavarde)



3-iojo VSAFAS,,Veiklos rezultatq ataskaita,.
2 priedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, iiskyrus mokesciq fondus ir ibtekliq fondus
(iskaitant socialin6s apsaugos fondus), veikros rezurtatr.; ataskaitos formar

PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA
(vie5ojo sektoriaus subjekto arba viesoio@

lm,k 190622483, Vilniaus 5, Pasvalys
(vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskaitq

arba konsoliduot4jq veiklos rezultatq ataskaitq, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

PAGAL 2013 M.rugs0jo 30 D. DUOMENTS

2013-10-22 Nr.SD-61
(data)

Pateikimo valiuta ir til$lumas: litais drba till$taniiais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

Pra6jgs
ataskaitinis
laikotarpis

A. PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS 806729.49 807157.92
F'INANSAVIMO PAJAMOS 743279.49 744968.92

I .1 I5 valstvbes biudZeto 99564.s8 73.5C
1.2, !$4vivaldybiq biudZetq 3 . 1 I 639558.86 739111.73
l . J . I5 ES, uZsienio valstybir; ir tamtautiniu orsanizaciiu le5u
r.4. I5 kitu finansavimo Saltiniu 3 . 1 2 4l 56.05 5783.69
I VIOKESCry IR SOCIALINIU MOKU PAJAMOS
n PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 634s0"0( 62 1 89.0(
i l ,1 Pagrindines veiklos kitos paiamos

J . I J 63450.00 62 I 89.0(
III.2. lervestinq p?grindines veiklos kitr' paiamu surna
B. PAGRJNDIN ES VE IKLOS SANAUDOS 792286.09 800998.90

24BgO UZMOKESCTO rR SOCTALTNTO DRAUDMO 729829.51 753536.32
tI. NUSIDEVEJMO IR AMORTIZACIJOS 8655.4( 8580.96
il. KOMUNALII\ilJ PASLAUGU IR RYSru 33276.82 27s45.68
IV- KOMANDIRUOCru 708.41 5 86.1 7\ / TRANSPORTO I 998.0C t283.84
\ / r KVALIFIKACIJOS KELMO 125.0c 83.46
VI PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
vn. NUVERTEJMO IR NURASYTU SUMU
IX. SUNAUDqTV IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA 12463-72 4717.08
X. SOCIALINruISMOKU
XI. NUOMOS
XII. FINANSAVIMO
XIII ilTU PASLAUGU 5229 .11 4665-39
XIV, (ITOS

PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS 3 .14 . 14443.40 6159.02
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0.0( 0,00

KITOS VEIKLOS PAJAMOS
il. PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS
m KrTOS VETKLOS SANAUDOS
E. FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS

F . APSKATTOS POLTTIKOS KEITIMO IR ESMTNIU
APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAKA

G. PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICNTAS PRIES
NUOSAVYBES METODO ITAKA 14443,40 6159,02

L NUOSAVYBES METODO ITAKA
L GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS 14443.40 61s9.02

IENKANTIS KONTROLruOJANEIAJAM SUBJEKT'I
il. 1|ENKANTIS MAZUMOS DALIAI

L.e direktoriaus pareigas
(vieSojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo jgaliotas adrninistracijos vadovas)

Vyr buhaltere
ryriausiasis buhalteris (buhalteris)

(vardas ir pavarde)

Vita Navalinskiene

(vardas ir pavard€)
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