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KELMES ALGIRDO LIPEIKOS MENu MOKYKLA

SUTRUMPINTAS AISKINAMASIS RASTAS

PRIE 201,8I\4ETU BIRZELIO 30 d. FINANSII.UU ATASKAITU

2018-08-,(l

I. BENDROJI DALIS

Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokykla yra biudZetine istaiga, iregistruota Juridiniq

asme11+ registre, juridinio asmens kodas 290113170. Mokyklos buveine Laisves Gynejq aikite 1,

LT-86142 Kelme.

Mokyklos savininkas - Kelmes rajono Savivaldybe. Savininko teises ir pareigas

lgyvendinanti institucija - Kelmes rajono savivaldybes taryba.

Mokyklos grupe - neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqii Svietim4

papildandio ugdymo mokykla. Mokymo kalba lietuviq.

Mokykloje vykdomos formalqfi Svietim4 papildandio pradinio ir pagrindinio ugdymo

progftrmos: muzikinio, dailes, choreogtafijos, teatrinio ugdymo progrzlmos. Neformaliojo

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

linkmes ugdymo ir suaugusiqiq ugdymo progftImos.

Mokykloje veikia muzikiniai skyriai, esantys Paka1andio 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

lesas ir jas apskaito kiq leiq s4skaitoje.

Mokykla kontroliuojamq ir asocijuotq subjekq neturi.

Mokykloje Siuo metu dirba 48 darbuotojai. Mokosi 297 mokiruu.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokykla, tvarkydama buhaltering apskait4 ir

rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus

atskaitomybes istatymu, buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikos viesojo

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

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

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

periodi3kumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio



宙rSenybes p五 cs forlnl.TaTini■ inansini■ ataskaitt rinkiniui sudarryti taikoma apskaitos

pol■ika nesikeite.Ji yra apraSyta 2017 mett inansini■ ataskdtt rinkinゴ e.

Nuo Elllro ivedim0 2015 metais,apskaita tvarkoma ir duomenys inansinOse

ataskaitose pateikialni Lietuvos valiuta Eurais.

IⅡ.PASTABOS

l,1lgalaikis turtas apskaitae registruqamas isigJimO savikainao Nusidev● imas

skaiこiuaamas talkant tiesiogiai proporcinga← iCSini)mctOdQ・ Finansines bttes ataskait● e

ilgalaikis turtas pateikialnas likutine verteo Ji yra 96834,5 1 Ellr.

2.1lgalaiki nematerial■ ii turta Sudaro i apskaita itraukta intemetine svetaine.

3.1lgalaikio turto isigttimO Ve■ ё 159350,24 Ellr。 ,Ilusidevaimas_62516,73 Ellr。

1lgalaiki turta Sudaro pastatai,statiniai,baldai ir billro iranga,kitas ilgalaikis materialusis tllrtas.

4.T― pddki turta Sudar。 :威einanこれ ldkOtarpi■ sりaudos 260,01 Eur.;sukauptos

gautinos sumos 43861,40 Ellr.;gautinos sllmos utt papildollnl ugdyml 1615,14 Euro ir kitos

gautinos sumos 15,63 Ellr。 ;pinigai ir pinig■ ek宙valentai 4534,34 Ellr.PinigЧ lileti sudarO

biudを eto asignavinla1 619,86 Eur。 ,lёもos gautos utt teikialnas paslaugas l 14,00 Ellro ir pavedimu

lёこos 3800,48 Ellr.

5.FinansaⅥmo sumll pagal galtini,tikSlilη  paskirti ir」 u pOkyこius per ataskaitinl

laikotaTi pateikialne Sio raSto priede.

6.Isipareigdimus Sudaro tmmpalaikiai isiparcig● imaio Su darbo sttIらなiais Sus巧 9

iSipareig● imai 9979,00 Ellr。 ;Sukauptos mokdinos atostoginiЧ  sumos 30772,40 Eur.;Tickttallns

mOketina sllma 164,34 Eur.

Veildos rezuhat■ ataskaitae pateikiamos inansavimo paJallnos ir pagrindines veildOs

SanaudOS。        .

7.Pa7grindinё s veiklos pttalnas sudaro inansavimo paanlos ir pagrindi“ s veiklos

kitos pttalnOS・ Fillansa宙 mo pttallnOs 290721,94 Ellr.IS valstybes biudzeto 8573,72 Eur。 ,iS

sav市aldybes biu&eto 278929,61 Ellr.,iS ES lё こ■539,94 Eur。 ,iS kit■ Saltini■ 2678,67 Ellr。

PttalnOs gaunamosllz mokiniЧ  ugdyml mokykl● e ir pttan10s llz prekes ir paslaugas

yra 15077,90 Ew。 ,o tai 3060,90 Ew.maをiau nei 2017 metu tuO paё iu laikbt〔 upluo StlmazeJus

mokiniЧ  skaiёiui,m疵可a paalnos tt ugdyml.PttalnOs uえ prekes ir paslaugas mttcstts,ncs

Siais metals IIn〔戒:iau buvo konkurs■ uZ ttuos lnokamas dalyvio rnokestis.

8。 Pagrindi“ s veiklos sanaudOs 305658,45 Ellr.SanaudaS Sudaro darbo uttokestis,

soco draudimas,nusid"qimo ir alnOrtizaclos,kOllllllndiniЧ  paslaugu ir rySi■ bei kitos mokyklos

iSlaikymo iSlaidos.



Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sqnaudos didesnes nei 2017 metq tuo padiu

ataskaitiniu laikotarpiu. Sqnaudos didejo del pasikeitusio pareigines algos bazinio dydZio,

nustafirtos pareigines algos kintamosios dalies, padidejusios minimalios menesines algos, taip pat

del darbuotoj ams i5moketq atostoginiq.

Lyginant su praeitq metq tokiu pat laikotarpiu padidejo nusidevejimo, komunaliniq

paslaugq ir rySiq, transporto, paprastojo remonto, sunaudotq atsargq sEnaudos, kiq paslaugq

s4naudos. Komunaliniq paslaugq ir rySiq sqnaudos padidejo 1987,52 Eur. Kitq paslaugq

sqnaudos didejo del molqrtojq keliones i5laidq kompensavimo.

SumaZej o, komandiruodiq ir kvalifikacij os kelimo sqnaudos.
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