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I. BENDROJI DALIS

Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokykla yrabiudletine istaiga, iregistruota Juridiniq

asmenq registre, juridinio asmens kodas 290113170. Mokyklos buveine Laisves Gynejq aik5te 1,

LT-86142 Kelme.

Mokyklos savininkas - Kelmes rajono Savivaldybe. Savininko teises ir pareigas

igyvendinanti institucija - Kelmes rajono savivaldybes taryba.

Mokyklos grupe - neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4

papildandio ugdymo mokykla. Mokymo kalba lietuviq.

Mokykloje vykdomos formalqji Svietim4 papildandio pradinio ir pagrindinio ugdymo

programos: muzikinio, dailes, choreografijos, teatrinio ugdymo programos. Neformaliojo

Svietimo: ankstyvojo ugdymo, studijinio, megejq ugdymo, kryptingo (i5plestinio), profesines

linkmes ugdymo ir suaugusiqjq ugdymo progftImos.

Mokykloje veikia muzikiniai skyriai, esantys Pakraiandio ir KraZiq gimnazijose.

Mokykla yra juridinis asmuo, turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitomqq s4skait4

banke Luminor Bank AB. Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir

biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius.

Mokykla turi paramos gavejo status4, kuris suteiktas 2004 metais. Gauna paramos

le5as irjas apskaito kitq leiq s4skaitoje.

Mokykla kontroliuojamq fu asocijuotq subjektq neturi.

Mokykloje Siuo metu dirba49 darbuotojai. Mokosi 303 mokiniai.

II. APSKAITOS POLITIKA
Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokykl4 tvarkydama buhaltering apskait4 ir

rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus

atskaitomybes istatymu, buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikos vie5ojo

sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais (VSAFAS) ir kitais teises aktais.

Visos operacijos ir flkiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u didZiojoje knygoje.

Apskaita tvarkoma taikant bendruosius apskaitos principus: subjekto, veiklos tgstinumo,

periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio



vir5enybes prie5 form4. Tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkiniui sudaryti taikoma apskaitos

politika nesikeite. J i yaapra5yta 201 6 mett4finansiniq ataskaitq rinkinyj e.

Nuo Euro ivedimo 2015 metais, apskaita tvarkoma ir duomenys finansinese

ataskaitose pateikiami Lietuvos valiuta Eurais.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina. Nusidevejimas

skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4. Finansines biikles ataskaitoje

ilgalaikis turtas pateikiamas likutine verte. Ji yra 98123,27 Eur. Ilgalaikio h.rto isigijimo verte

159350,24 Eur., nusidevejimas -61226,97 Eur. Ilgalaiki tute sudaro pastatai, statiniai, baldai ir

biuro iranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas.

2. Trumpalaiki turt4 sudaro: ateinandiq laikotarpiq s4naudos 311,76 Eur.; sukauptos

gautinos sumos 35180,89 Eur.; gautinos sumos uZ papildom4 ugdymq 5990,94 Eur. ir kitos

gautinos sumos 352,49 Eur.; pinigai ir pinigq ekvivalentai 5182,86 Eur. Pinigq likuti sudaro

biudZeto asignavimai 631,18 Eur., leSos gautos uZ teikiamas paslaugas 570,00 Eur. ir pavedimq

leSos 3981,68 Eur.

3. Finansavimo sumq pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per ataskaitini

laikotarpi pateikiame Sio ra5to priede.

4. [sipareigojimus sudaro trumpalaikiai isipareigojimai. Su darbo santykiais susijg

isipareigojimu 1728,17 Ew.; Sukauptos moketinos atostoginiq sumos 30772,40 Eur.; Tiekejams

moketina suma 3945,68 Eur.; I5ankstiniai apmokejimai uZ paslaugas 120,00 Eur.

Veiklos rezultatq ataskaitoje pateikiamos finansavimo pajamos ir pagrindines veiklos

sqnaudos.

5. Pagrindines veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos ir pagrindines veiklos

kitos pajamos. Finansavimo pajamos 129068,82 Eur. I5 valstybes biludZeto 3290,10 Eur., i5

savivaldybes biudZeto 122875,50 Eur., i5 ES leSq 269,97 Eur., i5 kitq 5a1tiniq2633,25Eur.

Pajamos gaunamos uZ mokiniq ugdym4 mokykloje ir pajamos uZ prekes ir paslaugas

yra 8904,70 Eur., o tu 2960,90 Eur. mai:iat nei 2017 metais. SumaZejus mokiniq skaidiui,

maidjapajamos uZ ugdym4. Pajamos uZ prekes ir paslaugas maZesnds, nes Siais metais nebuvo

konkursq uZ kuriuos mokamas dalyvio mokestis.

6. Pagrindines veiklos sqnaudos 136291,07 Eur. S4naudas sudaro darbo uZmokestis,

soc. draudimas, nusidevejimo, komunaliniq paslaugq, rySir+ ir kitos mokyklos i5laikymo i5laidos.

Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sqnaudos didesnes 1797,73 Eur. nei 2017 mefi4 tuo

padiu ataskaitiniu laikotarpiu. Darbo uZmokestis didejo del pasikeitusio pareigines algos baznio

dydlio, nustatytos pareigines algos kintamosios dalies, padidejusios minimalios menesines algos.



Lyginant su praeitq metq tokiu pat laikotarpiu padidejo nusidevejimo, komunaliniq paslaugq ir

rySirl, transporto, paprastojo remonto, kitq paslaugq s4naudos. Komunaliniq paslaugq ir rySiq
s4naudos padidejo 2632,34 Eur., Kittl paslaugq sqnaudos del mokytojq keliones i$laidq

kompensavimo, padid djo 2597,95 Eur.

SumaZejo, komandiruodiq ir sunaudotq atsargq sqnaudos, kvalifikacijos kelimo

sqnaudos.
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