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1. BENDROJI DALIS. 

1.1. Mokyklos oficialus  pavadinimas - Kėdainių specialioji mokykla. Mokykla 

įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas - 190985253. Teisinė mokyklos forma  - biudžetinė 

įstaiga. Mokyklos savininkas - Kėdainių rajono savivaldybė. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, 

turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, 

atributiką. Mokyklos grupė - bendrojo lavinimo mokykla, mokyklos tipas - pagrindinė mokykla, 

pagrindinė mokyklos paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla intelekto sutrikimą 

turintiems mokiniams. Mokyklos veiklos tikslas - kokybiškai įgyvendinti ugdymo programas, 

vykdyti vaikų ir suaugusiųjų profesinę,  medicininę ir socialinę reabilitaciją, padedančią tapti 

pilnaverčiais visuomenės nariais. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

1.2. Mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo kontroliuojamų ir asocijuotų 
subjektų ir kitų subjektų. 

1.3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo jokių svarbių sąlygų ar aplinkybių, 
kurioms esant veikia mokykla ir kurios gali paveikti mokyklos veiklą. 

2. APSKAITOS POLITIKA. 

2.1. Mokyklos parengtos finansinės  ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 
atskaitomybės standartus. 

2.2. Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo 
sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais 
(toliau - VSAFAS). 

2.3. Mokykla taiko apskaitos politiką, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2010 m. liepos 

23 d. įsakymu Nr. IV-199, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino 

VSAFAS reikalavimus. Žymių pasikeitimų dėl apskaitos politikos keitimo nebuvo. 

2.4. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikta apskaitinių įverčių keitimų ar klaidų 

taisymų. 

2.5. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą 

sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo 



metu apskaitoje registruojamas jsigijimo savikaina. Viso mokyklos nematerialiojo turto naudingo 

tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus 

sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai 

paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

Nematerialiojo tiirto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti 

2013 m. gruodžio 31 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-236 „Dėl ilgalaikio turto naudingo 

tarnavimo laiko nustatymo". Mokykla turi nematerialiojo turto grupę - programinę įrangą, kuriai 

nustatytas 1 metų tarnavimo laikas. 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 

kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta 

ilgalaikio materialiojo turto mokyklos tvarkos apraše. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis 

materialusis turtas, išskyrus žemę, finansinėse  ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus 

sukauptą amortizacijos sumą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant 

tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo 

normatyvus, patvirtintus 2013 m. gruodžio 31 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-236 „Dėl 

ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo". 

2.6. Tyrimo ir plėtros išlaidų apskaita priskiriama prie nematerialiojo turto. Mokykla 

per ataskaitinį laikotarpį neturėjo tyrimo ir plėtros išlaidų. 

2.7. Biologinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 16-ajame VSAFAS 

„Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai". Biologinis turtas pripažįstamas ir grupuojamas pagal 

VSAFAS nustatytus kriterijus. Mokykla šiuo metu tokio turto neturi. 

2.8. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-

ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai  įsipareigojimai", 18-ajame VSAFAS - „Atidėjimai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai", 19-ajame VSAFAS 

„Nuoma, finansinė  nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-ajame VSAFAS „Su 

darbo santykiais susijusios išmokos". 

Visi įsipareigojimai yra finansiniai  ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikių 

finansinių  įsipareigojimų mokykla neturi. 

Trumpalaikiams finansiniams  įsipareigojimams priskiriama: 

• Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 

• Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą 

• Grąžintinos finansavimo  sumos 

• Tiekėjams mokėtinos sumos 



• Mokėtinos sumos darbuotojams 

• Mokėtini veiklos mokesčiai 

• Gauti išankstiniai mokėjimai 

• Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 

2.9. Statybos ir ilgalaikių sutarčių mokykla per ataskaitinį laikotarpį neturėjo. 

2.10. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant 

finansines  ataskaitas - įsigijimo savikaina. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, 

mokykla taiko konkrečių kainų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis 

inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo 

ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje naudojamo inventoriaus nebalansinėje sąskaitoje buvo 163150,42 

Eur. 

2.11. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 

sumos" nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos - mokyklos iš valstybės biudžeto, Kėdainių rajono 

savivaldybės, paramos gauti arba gautini pinigai ar kitas turtas, skirti mokyklos nuostatuose 

nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms  atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima ir kitas lėšas išlaidoms dengti. Finansavimo sumos pagal paskirtį 

skirstomos į: finansavimo  sumas nepiniginiam turtui ir finansavimo  sumas kitoms išlaidoms 

kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms 

kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo  sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam 

turtui įsigyti. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo  pajamomis tais laikotarpiais, kuriais 

padaromos su finansavimo  sumomis susijusios sąnaudos. 

2.12. Mokykla per ataskaitinį laikotarpį atidėjinių neturėjo. 

2.13. Mokykla per ataskaitinį laikotarpį finansinės  nuomos (lizingo), veiklos nuomos 

neturėjo. 

2.14. Informacijos  pagal segmentus pateikimo finansinėse  ataskaitose reikalavimai 
nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai". 

Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai - veiklos dalys pagal vykdomas valstybės 

fiinkcijas,  apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės iunkcijų 

klasifikaciją.  Kėdainių specialioji mokykla priskiriama švietimo segmentui. 

2.15. Mokykla per ataskaitinį laikotarpį neturėjo pajamų iš mokesčių ir (arba) socialinių 

įmokų. 

2.16. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS 

„Sąnaudos". Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo  sumų ir įsipareigojimų straipsnių 

apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. 



Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant j pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos 

pajamos" ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos". 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo  pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog mokykla gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų 

uždirbimu susijusias sąnaudas. Mokykla nėra PVM mokėtoja, todėl pajamos apskaitomos neatėmus 

PVM. 

Paj^omis laikoma tik pačios mokyklos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis 

nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra mokyklos gaunama 

ekonominė nauda. Jei mokykla atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau 

teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų 

dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra mokyklos 

pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse  ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., 

nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse  ataskaitose rodomos tikrąja verte. 

Pajamų rūšys: 

• Panaudotų finansavimo  sumų pajamos 

• Turto naudojimo pajamos 

• Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 

• Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 

• Kitos pajamos 

2.17. Mokykla per ataskaitinį laikotarpį neturėjo valstybės skolų ir kitokių skolinimosi 
išlaidų. 

2.18. Mokykloje vykdonii tarptautiniai projektai, vykstama į kitas valstybes, kuriose 

atsiskaitoma tos valstybės valiuta. Apskaitoje šių lėšų apyvartos rodomos-eurais. 

2.19. Sudarant finansinių  ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir 

sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent 

tokios užskaitos. 



2.20. Buhalterinę apskaitą mokykloje organizuoja vyr.buhalteris. Mokyklos ataskaitas 

pasirašo mokyklos direktorius. Už mokyklos ataskaitų rinkinių sudarymą, pateikimą ir paskelbimą 

laiku atsako mokyklos direktorius. Už buhalterinių įrašų teisingumą atsako vyr.buhalteris. 

Mokykloje patvirtinta 2010-08-16 įsakymu Nr. 1V-208 Finansų kontrolės taisyklės, kuriose finansų 

kontrole kaip vidaus kontrolės dalimi, siekiama užtikrinti mokyklos ūkinės veiklos teisėtumą ir 

patikimumo finansų  valdymo principų - ekonomiškumo, efektyvumo,  rezultatyvumo bei skaidrumo 

- laikymąsi. 

3. PASTABOS. 

3.1. Nematerialusis turtas (P3). 

Informacija  apie mokyklos nematerialųjį turtą pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS 

„Nematerialusis turtas" 1 priede nustatytą formą.  Mokyklos programinė įranga yra visiškai 

amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina 2016 m. gruodžio 31 d. 

289,62 Eur. 

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo 

nematerialiojo turto mokykla neturi (13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas" 2 priedas. 

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas (P4). 

Informacija  apie mokyklos materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes 

pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas" 

1 priede nustatytą formą.  Per ataskaitinį laikotarpį turto įsigyta už 8140,00 Eur, iš jų už valstybės 

biudžeto lėšas už 7500,00 Eur (biuro ir kompiuterinės įrangos už 6731,00 Eur ir kito ilgalaikio turto 

(televizorius) už 769,00 Eur) ir už ES lėšas projekto vykdymui įsigytas kompiuteris už 640,00 Eur. 

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio 

turto įsigij imo vertė 116221,86 Eur. 

Mokykloje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingas 

tarnavimo laikas: 

Eil. 
Nr. IMT grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas 

metais 
1. Mūriniai pastatai 100 
2. Blokiniai pastatai 75 
3. Baldai ir biuro įranga 7 

4. Radijo ir televizijos, informacinių  ir ryšių technologijų 
tinklų valdymo įrenginiai ir įranga 8 

5. Medicinos įranga 6 
6. Buitiniai elektros prietaisai 8 
7. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 6 



Eil. 
Nr. IMT grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas 

metais 

8. Asmeniniai kompiuteriai, kompiuterių išoriniai 
įrenginiai 4 

9. Kopijavimo aparatai 4 
10. Kompiuterių tinklai ir jų įranga 4 
11. Lengvieji automobiliai 6 

12. Autobusai, krovininiai automobiliai, kurių keliamoji 
galia iki 21 5 

13. Pianinai, rojaliai, arfos 15 
14. Kitos mašinos ir įrenginiai 15 
15. Pučiamieji, mušamieji, styginiai ir kt. 8 

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo 

materialiojo ilgalaikio turto mokykla įsigijo iš Kėdainių M.Daukšos mokyklos (televizorius), kurio 

įsigijimo savikaina 393,88 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 

turtas" 3 priedas). 

3.3. Finansinis turtas. 

Mokykla neturi finansinio  ilgalaikio turto (6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas" 5 priedas). 

3.4. Kitas ilgalaikis turtas. 

Mokykla neturi kito ilgalaikio turto. 

3.5. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai. 

Mokykla neturi biologinio turto ir mineralinių išteklių (16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas 
ir mineraliniai ištekliai" 3 priedas, 4 priedas). 

3.6. Atsargos (P8). 

Informacija  apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 

pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos" 1 priede nustatytą formą.  Balansinėje sąskaitoje atsargų likutį 

sudaro maisto produktai mokyklos mokinių maitinimui (550,46 Eur) ir kuras (64,49 Eur). 

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų 

mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo (8-ojo VSAFAS „Atsargos" 3 priedas). 

3.7. Trumpalaikiai išankstiniai apmokėjimai (P9). 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudarė 695,77 Eur (6-ojo 

VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 6 priedas). Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos 

695,41 Eur (spaudos prenumerata - 92,88 Eur; a/m draudimas - 510,45 Eur; el.sąvadų prenumerata 

- 92,08 Eur), išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 0,36 Eur, t.y. S.Savicko įmonei už kurą. 



Išankstinių apmokėjimų tiekėjams sumos susidarė, kadangi sąskaitos už suteiktas paslaugas gautos 
2018 m. sausio mėn. 

3.8. Per vienerius metus gautinos sumos (PIO). 

Informacija  apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai  įsipareigojimai" 7 priede. Sukauptose gautinose sumose iš biudžeto 

62039,10 Eur. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 546,93 Eur, iš jų 56,58 Eur iš Kėdainių 

pagalbos šeimai centro už vaikų maitinimą. Kitos gautinos sumos - permoka VSDFV. 

3.9. Trumpalaikės investicijos. 

Mokykla neturi jokių trumpalaikių investicijų. 

3.10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (PI 1). 

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Informacija  apie pinigus ir pinigų 

ekvivalentus pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai  įsipareigojimai" 8 priede. 

Ataskaitoje matoma, kad mokyklos banko kitų lėšų sąskaitoje likutis 4812,95 Eur. Šioje sumoje 

kitų šaltinių lėšos (piniginė parama), VMI 2% pervesta gyventojų pajamų mokesčio. Europos 

Sąjungos lėšų sąskaitoje 24045,69 Eur (tarptautinių projektų finansavimui). 

3.11. Finansavimo sumos (P12). 

Informacija  apie finansavimo  sumas pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos" 4 
priede ir 5 priede. 

Iš valstybės biudžeto įsigyto nepiniginio turto likutinė vertė - 1440210,07 Eur 

(nepanaudotose finansavimo  sumose - ilgalaikio turto likutinė vertė, atsargų likučiai). Iš valstybės 

biudžeto kitoms išlaidoms likučiuose 715,27 Eur (išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių 

sąnaudos). 

Iš savivaldybės biudžeto finansavimo  sumų likučiuose nepiniginiam turtui įsigyti -
37343,92 Eur - ilgalaikio turto likutinė vertė. 

Iš kitų šaltinių likučiuose ilgalaikio turto, įsigyto už kitų šaltinių lėšas (parama, gauta 

nemokamai), likutinė vertė - 695,62 Eur. Likutis banko sąskaitoje 4812,95 Eur (paramos lėšos). 

Iš ES lėšų finansavimo  sumose nepiniginiam turtui įsigyti likučiuose turto, pirkto iš 

Europos projekto lėšų, likutinė vertė 586,68 Eur. Likusi finansavimo  sumų - pinigai banko 

sąskaitoje - 24045,69 Eur (lėšos tarptautinių projektų vykdymui). 

3.12. Ilgalaikiai įsipareigojimai. 

Mokykla neturi ilgalaikių finansinių  įsipareigojimų. 

3.13. Trumpalaikiai įsipareigojimai (P17). 

Informacijoje  apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (17-ojo VSAFAS „Finansinis 

turtas ir finansiniai  įsipareigojimai" 12 priedas, 13 priedas) matyti tiekėjams mokėtinos sumos 

9306,75 Eur - skola už elektros energiją AB ESO (320,15 Eur), UAB „Energijos tiekimas" (132,84 

Eur); už ryšio paslaugas UAB TELE2 (0,02 Eur), Telia Lietuva, AB (7,22 Eur); už šildymą AB 



„Panevėžio energija" (7562,44 Eur); už atliekų išvežimą Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijai (1221,00 Eur); už maisto produktus UAB „Vigesta" (55,51 Eur); už vandens aparato 

priežiūrą UAB „Gelsva" (7,57 Eur). Sukauptose atostoginių sąnaudose - atostoginių rezervas ir 

soc.draudimas 52732,35 Eur (DU - 40395,78 Eur, SODRA - 12336,57 Eur). 

3.14. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir 
poataskaitiniai įvykiai. 

Mokykloje nėra atidėjinių, neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir nėra 
poataskaitinių įvykių, kurie būtų įtraukiami į finansinę  ataskaitą už 2016 metus. 

3.15. Nuoma, finansinė  nuoma (lizingas) ir panauda. 

Mokykla neturi finansinės  nuomos (lizingo). Pagal panaudos sutartis mokykla 
nebalansinėje sąskaitoje apskaito: 

• ilgalaikis turtas pagal panaudos sutartis - 4939,51 Eur; 

• trumpalaikis turtas pagal panaudos sutartis - 2921,52 Eur. 

Nematerialusis ilgalaikis turtas iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro 
(328,72 Eur). Ilgalaikis materialusis turtas: 

• mašinos ir įrenginiai iš AB „Žemaitijos pienas" (1424,93 Eur), UAB „Vigesta" 

(289,62 Eur), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Kėdainių Viltis" (1652,89 Eur); 

• baldai ir biuro įranga iš Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Kėdainių 
Viltis" (643,84 Eur); 

• kitas ilgalaikis materialusis turtas iš Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos 
„Kėdainių Viltis" (599,51 Eur). 

Ūkinio inventoriaus mokykla turi iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro 

(1168,47 Eur), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Kėdainių Viltis" (1580,63 Eur), 

Švietimo ir mokslo ministerijos (172,42 Eur). 

3.16. Grynasis turtas. 

Informacija  apie grynąjį turtą pateikiama 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių 
ataskaita" 1 priede. Grynąjį turtą sudaro grynasis perviršis. 

3.17. Kitos pajamos (P21). 

Per ataskaitinį laikotarpį mokykla teikdama pagrindinės veiklos paslaugas: maitinimas, 

priskaitė pajamų 4993,64 Eur. Tai pajamos už mokinių maitinimą, taip pat už įvairių renginių 

dalyvių maitinimą 10 proc. gamybinių išlaidų antkainis. Įkainiai patvirtinti Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. TS-210 „Dėl Kėdainių specialiosios 

mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo", Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-158 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 31 d. 

sprendimo Nr. TS-210 „Dėl Kėdainių specialiosios mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo" 

pakeitimo", Kėdainių specialiosios mokyklos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-



179 „Dėl maitinimo normos mokiniams nustatymo", Kėdainių specialiosios mokyklos direktoriaus 

2016 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl teikiamų paslaugų kainų nustatymo". 

Visos gautos pajamos pervedamos j Kėdainių rajono savivaldybės banko sąskaitą. 

3.18. Sąnaudos. 

Per 2017 metus patirta sąnaudų 1051309,52 Eur: 

• priskaityta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų 850982,38 Eur, tame 
tarpe darbo užmokesčio bei darbdavio pašalpa už 2 ligos dienas, socialinio draudimo sąnaudos, bei 
sukaupti atostoginiai ir socialinio draudimo sąnaudos. Darbo užmokestis išmokėtas darbuotojams, 
dirbantiems pagal darbo sutartis; 

• nusidėvėjimas ir amortizacija - 30822,07 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų 
28961,55 Eur; savivaldybės biudžeto lėšos 587,76 Eur; spec.lėšų 300,60 Eur; kitų šaltinių lėšų 
635,76 Eur; ES lėšos - 336,40 Eur; 

• komunalinės paslaugos sudarė 70766,64 Eur, iš jų 51262,44 Eur - šildymo 

paslaugos„9274,14 Eur - elektros energijos tiekimo paslaugos; 4898,66 Eur - išlaidų už vandenį 

sąnaudos; 2421,00 Eur - komunalinės paslaugos šiukšlių išvežimui; 2910,40 Eur - ryšių paslaugos; 

• komandiruočių sąnaudos - darbuotojų kelionės į seminarus, konferencijas  išlaidos -
7681,14 Eur - ES lėšos (projekto vykdymui); 

• transporto sąnaudos (13255,71 Eur) - automobilių remonto, eksploatacijos, degalų 
išlaidos, automobilių draudimo dalis, kuri nurašoma į sąnaudas; 

• kvalifikacijos  kėlimas - seminarai, konferencijos.  Kvalifikaciją  kėlė pedagogai, kiti 
darbuotojai; 

• sunaudotų atsargų savikaina - tai sunaudotos ir nurašytos ūkinės prekės, 
kanc.prekės, maisto produktai, medikamentai bei ūkinis inventorius, atiduotas naudoti, apskaitomas 
nebalansinėje sąskaitoje. 

• kitos paslaugos - tai banko paslaugos, kompiuterinių, buhalterinių programų 

priežiūra, ilgalaikio turto draudimas, priežiūros, remonto ir panašios paslaugos, atliekų šalinimo bei 

valymo paslaugos, sanitarinės bei panašios paslaugos, mokinių pravažiavimo išlaidos; 

Informacija  apie sąnaudas pateikiama 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita" 2 
priede. 

3.19. Reikšmingos kitos veiklos pajamos ir sąnaudos (P21). 

Mokykloje pajamos už atsitiktines paslaugas (nakvynės paslaugos, naudojimosi aktų bei 

sporto salėmis paslaugos) priskiriamos prie kitos veiklos pajamų. Per 2016 metus teikdama šias 

paslaugas mokykla priskaitė 5530,00 Eur. Įkainiai patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-158 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

spalio 31 d. sprendimo Nr. TS-210 „Dėl Kėdainių specialiosios mokyklos teikiamų paslaugų kainų 



nustatymo" pakeitimo", Kėdainių specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymu 

Nr. V-86 „Dėl teikiamų paslaugų kainų nustatymo". Gautos pajamos naudojamos pagrindinėje 

veikloje, todėl per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos sąnaudų nebuvo. 

Per ataskaitinį laikotarpį mokykla gavo 130,00 Eur kitos veiklos pajamų pardavus metalo 

laužą. Šios lėšos pervestos į Kėdainių rajono savivaldybės banko sąskaitą negrąžintinai. 

3.20. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. 

Mokykla per ataskaitinį laikotarpį neturėjo finansinės  ir investicinės veiklos pajamų ir 

sąnaudų. 

3.21. Sandoriai užsienio valiuta. 

Mokykloje vykdomi tarptautiniai projektai, vykstama į kitas valstybes, kuriose 
atsiskaitoma lankomos valstybės valiuta. Apskaitoje šios lėšos matomos eurais, konvertuojant jas 
pagal tos dienos valiutos kursą. 

3.22. Segmentai (P2). 

Informacija  apie segmentus pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai" priede. Mokyklos 
sąnaudos ir pagrindinės veiklos pinigų srautų dalyje rodoma švietimo segmente, kadangi mokyklos 
pagrindinė veikla - švietimas. 

3.23. Nuosavybės taikymo }taka. 

Mokykla nuosavybės netaikė. 

3.24. Su darbo santykiais susijusios išmokos (P22). 

Ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną darbuotojų skaičius - 87. Visi darbuotojai dirbo 

pagal darbo sutartis. Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, 

savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Darbo 

užmokesčio ir Valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio 

paskutinę dieną pagal to mėnesio darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraštį. 

3.25. Turto nuvertėjimas. 

Mokykla nedarė turto nuvertėjimo. 

Mokyklos direktorius ^^^^^^ Jančius 

Vyr.buhalterė C Loreta Naruševičienė 


