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1.

Bendroji dalis

Kėdainių r. savivaldybės Truskavos pagrindinė mokykla. Mokyklos kodas191017430. Jos veiklos
pradžia1860 m. Adresas: Gaisų 1 Pavermenio km. Truskavos sen.,Kėdainių r. LT 58466, tel.: (8
347) 41474, el. p. truskavosmokykla@gmail.com.
Mokymo forma: dieninė. Sudaromos sąlygos mokytis savarankiškai, ligos atveju – namuose.
Pagrindinė veikla Švietimas, kodas 80.1. Mokyklos direktorė Rasa Lemkė - II vad. kategorija,
pavaduotojas ugdymui Raimundas Grigaitis III vad. kategorija.
Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos
Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro
įsakymais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.
Mokykloje mokosi 106 mokiniai, patvirtintos 23,37 pedagoginės normos, 5,25 etatai pedagoginių
darbuotojų kuriems atlyginimas mokamas iš mokino krepšelio lėšų, 12,5 etatų išlaikomų iš
biudžeto lėšų.
Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už 2018 biudžetinius metus. Finansinėse ataskaitose
pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais.
Mokykla kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi. Informacija pateikiama 6
VSAFAS 1 priede (pridedama).
Svarbios sąlygos, kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą, yra mažėjantis gimstamumas,
taip pat jaunų šeimų išvykimas į užsienį. Mažėjant mokinių skaičiui klasėse mažėja gaunamos

pajamos iš lėšų skirtų mokinio krepšeliui finansuoti bei biudžeto programos finansavimo lėšos iš
savivaldybės.
Finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga –
gruodžio 31 d.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 m pirmojo ketvirčio paskutinės dienos
duomenis.
2. Apskaitos politika.
Mokyklos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir jas atitinka.
Smulkiau apskaitos politika aptarta 2017 m. metinėje finansinėje ataskaitoje. Apskaitos politika
per ataskaitinį laikotarpį nebuvo pakeista.
3. Pastabos

3.1
reikšmingų
pakeitimų
Ilgalaikis
nematerialus
turtas
Programinės įrangos ir jos licencijų veikloje naudingas tarnavimo laikas 1 metai.
Nematerialiojo turto vienetų, kurių tarnavimo laikas neribotas, mokykla neturi.
Mokykloje visas nematerialusis turtas yra nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Įsigijimo
savikaina
PĮ MKP Lokalizuota „Dinaminė geometrija“ 4 versija
17,96
PĮ MKP Lokalizuota „Free Pascal“ programavimo
4,92
PĮ MKP Kompiuterinis žodynas „Alkonas“
21,14
PĮ MKP „Info testas 3,0“
33,60
PĮ MKP „Lietuvos geografija“
7,82
PĮ MKP „Lietuvos etninė kultūra“
17,09
PĮ MKP „Įdomioji Lietuvos istorija“
24,04
Buhalterinės apskaitos sistema „Biudžetas“
434,43
Steko programa „Trarifikacija“
170,88
PĮ MKP „Imagine logo“
29,05
PĮ MKP „Grožio salonas“
14,35
PĮ MKP „Dešimtukas. Mok. Matematikos žaidimas 1 kl.
24,91
PĮ MKP „Stereometija ir erdviniai kūnai“
8,40
Mok. Kompiuterinė programa „Atviro kodo programos
9,66
mokyklai“
PĮ MKP „Matematika 10 su dinamine geometrija“
28,96
PĮ MKP „Kengūros kopm. variantas. Testiniai
8,54
matematikos uždaviniai 3 – 12 kl“
PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją 1 dalis „Švęskime
8,71
didžiąsias šventes“, 2dalis „Įdomiausios Šventojo rašto
Nematerialiojo turto pavadinimas

nebuvo.

istorijos“
19. PĮ MKP „Skaičių miestelis“
Iš viso:

28,96
895,74

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymo garantiją, ir turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje, nėra.
Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, mokykloje
nėra. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė.
3.2. Ilgalaikis materialus turtas - šio turto apskaitos politika nustatyta apskaitos vadove,
patvirtinta 2010 .m. gegužės mėn. 25 d. Šiais ataskaitiniais metais tokio turto įsigyta nebuvo.
Mokykloje yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visai nudėvėtas, tačiau vis dar
naudojamas veikloje
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
31.
32.

Įsigijimo
savikaina
Krepšinio aikštėlė
930,26
Pianinas Ryga
322,93
Video kamera Samsung A30
376,22
Elektrinė viryklė su orkaite
3020,63
As. Kompiuteris Vektor AK -08 su monitorium LG
440,52
As. Kompiuteris Vektor AK -08 su monitorium LG
440,52
As. Kompiuteris Vektor AK -08 su monitorium LG
514,54
Kompiuterių klasės įrangos komplektas
3214,78
Nešiojamas kompiuteris
666,13
Kompiuteris su monitoriumi
608,20
Kompiuteris su monitoriumi
608,20
Kompiuteris su monitoriumi
608,20
Kompiuteris su monitoriumi
608,20
Kompiuteris su monitoriumi
608,20
Kompiuteris su monitoriumi
608,20
Kompiuteris su monitoriumi
608,20
Kompiuteris su monitoriumi
608,20
Kompiuteris su monitoriumi
608,20
Kompiuteris su monitoriumi
608,20
Nešiojamas kompiuteris
666,13
Nešiojamas kompiuteris Acer
434,14
Nešiojamas kompiuteris Fujitsu Siemens
906,22
Baldų komplektas
810,94
Dvivietis švietimo įstaigų baldų komplektas
1506,60
Dvivietis švietimo įstaigų baldų komplektas
1506,60
Biuro baldai
642,96
Spinta
299,03
Daugialypės terpės projektorius Tochiba S-25
613,42
Projektorius Tochiba TS-25
958,93
Ilgalaikis materialusis turtas

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Nešiojamas grafoprojektorius 3M2660
Mokyklinių baldų kompl.su vienviečiais stalais
Mokyklinių baldų kompl. Su dviviečiais stalais
Kompiuteris Vector Sk-Ak08
Nešiojamas kompiuteris
Autobusas Mersedes Benz
Multimedia projektorius Tochiba X 100
Kampas Apolo - 2
Iš viso

300,92
2061,47
1587,75
1776,60
666,13
34167,57
306,55
579,24
66830,12

Mokykla turi valstybės turtas pagal panaudos sutartis: Valst. Turto panaudos sutartis 200910-30 Nr. VP 735: ir priimto saugoti apskaitomo nebalansinėse sąskaitose.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Ilgalaikis turtas
As. Kompiuteris Vektor AK -08
As. Kompiuteris Vektor AK -08
Mokytojų darbo vietų komplektas (2 darbo vietos)
Mokytojų darbo vietų komplektas (2 darbo vietos)

Balansinė
vertė
534,50
534,50
805,86
805,86

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal mokyklos patvirtintus nusidėvėjimo
ekonominius normatyvus:
Mokyklos pastatas – 100 metų;
Kompiuterių tinklai ir jų įranga – 4 metai;
Filmavimo, fotografavimo įrenginiai – 3 metai;
Radijo ir televizijos, inform. Ryšių tech. Tinklų valdymo įranga – 8 metai;
Buitiniai elektros prietaisai – 8 metai;
Kitos mašinos ir įrenginiai – 15 metų;
Pianinai ir sintezatoriai – 15 metų;
Baldai – 7 metai;
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 4 metai.
3.3. Finansinis turtas - mokykla finansinio turto neturi.
3.4. Kitas ilgalaikis turtas – mokykla tokio ilgalaikio turto neturi
3.5. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai - mokykla tokio turto neturi.
3.6. Atsargos.
Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje - 483,08 eurų
Atsargos
– 401,43 eurai
Kuras
– 81,65 eurai
3.7. Trumpalaikiai išankstiniai apmokėjimai
Išankstinių apmokėjimų nėra.

3.8. Per vienerius metus gautinos sumos – 47324,06 eurai.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7

Gautinų sumų pavadinimas
Skola tiekėjams
Soc. draudimo įmokos
Darbo užmokestis
Sukauptos atostogų sąnaudos
Už valgyklos nuomą
Savivaldybės spec. lėšų likutis
Truskavos kultūros centras

Gautinos sumos
5175,99
6540,87
21042,06
14300,00
11,60
189,82
63,72

3.9. Trumpalaikės investicijos – tokių investicijų mokykla neturi.
3.10. Pinigai ir pinigų akvivalentai – pinigų likutį sudaro gautas finansavimas pagal paramos
ir labdaros įstatymą – 1426,79 eurų
3.11. Finansavimo sumos – likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė, nenurašytos atsargos,
(20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį
laikotarpį“ 4 priedas pridedamas)
3.12. Ilgalaikiai įsipareigojimai – mokykla tokių įsipareigojimų neturi
3.13. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 47058,02 eurai
Mokinio krepšelio lėšos – 31128,85 eurai
Sukaupti atostoginiai ir socialinio draudimo įmokos 11341,00 eurų
Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos
19348,57 eurai
Nedarbingumo pašalpa
63,73 eurai
Įsiskolinimas tiekėjams
375,55 eurai
VĮ „Infrastuktūra“ - 27,56 eurai už internetą, e. Vaičekausko knygynas – 118,99 eurų už
mokymo priemones, Romo Skorupsko įmonė – 130, 00 eurų už transporto paslaugas, Kėdainių ŠPT
– 57,00 eurus už seminarą, UAB „Šviesa“ – 42,00 už mokymus.
Biudžeto lėšos - 15207,64 eurų
Sukaupti atostoginiai ir socialinio draudimo įmokos – 2959,00 eurų
Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos –
7348,20 eurų
Įsiskolinimas tiekėjams
–
4800,44 eurai
. UAB „Gelvybė“ skola už degalus 870,63 eurai, AB Telia – 25,41 euras ir UAB „Tele-2“ – 3,97
eurai už ryšių paslaugas, AB Energijos skirstymo operatorius“ – 64,98 eurų už el. energija, UAB
Energijos tiekimas – 143,24 eurai už el. energiją, UAB „Nevda“ – 42,00 eurų už programos
„Biudžetas“ priežiūrą, UAB Kėdainių vandenys – 28,24 eurai už vandenį, UAB „Dezinfa“ -10,00
eurų už kenkėjų naikinimą, UAB „Vikrema“ – 140,66 eurai už autobuso remontą, „Panevėžio
energija“ – 2378,27 eurai už patalpų šildymą, UAB Rinkodaros ekspertai – 24,20 eurų už
informacijos talpinimą internetinėje svetainėje, Arvydo Petrulio įmonė – 49,83 už atsargas. UAB
„Kėdbusas“ – 997,26 eurai kompensavimas terminuotų bilietų, Lietuvos draudimas – 21,75 eurai.
Europos sąjungos lėšos
Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 721,53 eurai
3.14. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai
įvykiai – tokių įvykių mokykla per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.
3.15. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys
Mokykla finansinės nuomos (lizingo) neturi, patalpų nesinuomoja ir panaudos davėja nėra.
Mokykla yra sudariusi nuomos sutartį 2012 m. rugpjūčio 30 d. su UAB „PONTEM“. Mėnesinė
įmoka už valgyklos nuomą yra 2,90 euro. Viso per ketvirtį 8,70 eurų. Sutartis baigiasi
2018-06-30

3.16. Grynasis turtas - ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio sukaupto perviršio
ar deficito likučių sumos, nurodytos grynojo turto pokyčių ataskaitoje, sutampa su šių metų
straipsnių likučiais atitinkamo laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje.
Ankstesnių metų perviršis
5,80 eurų
Sukauptas perviršis
265,14 eurų
Einamųjų metų perviršis
259,34 eurai
3.17. Kitos pajamos – per pirmą ketvirtį kitų pajamų nebuvo.
3.18. Sąnaudos – pagrindines sąnaudas sudaro darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio
draudimo įmokos. Visos kitos sąnaudos nenukrypsta nuo įprastinių.
3.19. Reikšmingos kitos veiklos pajamos ir sąnaudos – mokykla tokių neturi.
3.20. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos – mokykla tokių neturi.
3.21. Sandoriai užsienio valiuta – nedaromi
3.22. Segmentai – atitinka tik vieną segmentą „Švietimas“
3.23. Nuosavybės metodo įtaka – įtakos neturėjo
3.24. Turto nuvertėjimas – tokio turto mokykla neturi.

Direktorė
.
Vyresnioji buhalterė

Rasa Lemkė
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