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KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS 

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  2014-06-30 D. NR.20V- 

 

1. Bendroji dalis 

1.1. Kėdainių kalbų mokykla, įstaigos kodas 191016339, įsikūrusi Pirmūnų g.13A, LT-57214 Kėdainiai. 

Mokykla įsteigta 1991 m. rugpjūčio 14 d. Kėdainių rajono valdybos potvarkiu Nr.180 pv.  Kėdainių kalbų 

mokykla yra neformaliojo vaikų švietimo įstaiga, ugdanti Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 

mokinių lingvistinę, sociokultūrinę ir komunikacinę kompetenciją. Užbaigus Kalbų mokyklos mokymo kursą, 

išduodamas Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas; 

1.2.  įstaiga kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi (6 VSAFAS 1 priedas) ; 

1.3.  įstaiga filialų ir struktūrinių padalinių neturi; 

1.4.  įstaiga veikia normaliomis įprastomis sąlygomis. Mokykloje mokinų skaičius padidėjo. 

2.   Apskaitos politika. 

2.1. įstaigos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir jas atitinka; 

2.2. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais (VSAFAS), Kėdainių kalbų mokyklos apskaitos politika ir kitais teisės aktais; 

2.3. detalesni apskaitos politikos principai buvo pateikti prie 2010 m. tarpinių finansinių ataskaitų. 

3. Aiškinamojo rašto pastabos. 

3.1. medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius – 2438,07: 

 medžiagos ir žaliavos – 898,21; 

 ūkinis inventorius – 1539,86; 

3.2. gautinos sumos už paslaugas  – 2184,00; 

3.3. sukauptos gautinos sumos – 107767,99: 

 spec. programų gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos 

 ir kitose įstaigose  – 42852,67; 

 spec. programų gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 533,04; 

sukauptas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 64382,28; 

3.4. finansavimo sumų pokytis pateiktas 20 – ojo VSAFAS 4 priede; 

3.5. tiekėjams mokėtinos sumos – 544,28: 

 už optinių prievadų nuomą birželio mėn. – 100,00; 

 už prekes Tvarijono įmonei ,,Aušrūta“ ir AB ,,Lietuvos paštas“ – 156,90; 

 už vandenį – 62,71; 

 už el. energiją – 224,67; 

3.6. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 56360,83: 

 mokėtinas darbo užmokestis už birželio mėn. ir atostoginiai  (biudžeto lėšos) – 32730,46; 

 mokėtinos socialinio draudimo įmokos ( biudžeto lėšos) – 17617,12; 

 mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių ( biudžeto lėšos) – 6013,25;  

3.7. pagrindinės veiklos pajamas sudaro apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose 

įstaigose pajamos – 90277,20, už atsitiktines paslaugas – 600,00. 
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