KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS
2015 M. II - KETV.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.

Bendroji dalis

1.1 Kėdainių muzikos mokykla (mokykla), Didžioji g. 43, Kėdainiai, įstaigos kodas 191015618,
įsteigta 1995 m. rugpjūčio 01 d. Mokyklos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o savininko teises
ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Mokyklos pagrindinė paskirtis – muzikinio,
meninio ugdymo mokykla. Mokykla vykdo neformaliojo ugdymo funkcijas pagal valstybės funkcijos
kodą 09.05.01.01.
1.2 Mokykla kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi. Informacija pateikiama 6
VSAFAS 1 priede (pridedama) .
1.3 Mokykla padalinių, bei filialų neturi.
1.4 Mokykla veikia normaliomis įprastomis sąlygomis.
2. Apskaitos politika.
2.1. Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2010 m gruodžio 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte.
2.2 Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.
3.

Aiškinamojo rašto pastabos
3.1 Išankstiniai apmokėjimai – 65058,94 eurai :
atostoginiai darbuotojams – 65025,18 eurai
apmokėta spaudos prenumerata – 33,76 eurai
3.2 Per vienus metus gautinos sumos 81649,11 eurai:
negauta iš finansų skyriaus pravestos įmokos suma - 18719,40 eurai:
finansų skyriui įnašai:
už mokslą – 15492,93 eurai
kitos paslaugos – 3196,06 eurai
patalpų nuoma – 30,41 eurai
neišmokėtas darbo užmokestis : 33351,18 eurai
pedagogams – 19715,04 eurai
kultūros darb. –
58,74 eurai
kitiems darb. – 3106,31 eurai
Soc.draudimo 30,98% - 10471,09eurai
2014 m. priskaičiuoti darbuotojams atostoginiai

– 29578,53 eurai

3.3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 429,17 eurai:
spec.programų lėšos – 172,12 eurai
kitos lėšos – 257,05 eurai
3.4 Finansavimo sumų pokytis pateikiamas 20 VSAFAS 4 priede (pridedama).
3.5 Tiekėjams mokėtinos sumos – 5030,22 eurai :
AB „Teo“
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- 54,12 eurai

AB „Panevėžio energija“
UAB „Elektrum Lietuva“
UAB „Gelsva“
UAB „Skongalis“
UAB „Kednetas“
UAB „Tele-2“
UAB „Kėdainių vandenys
UAB „Nevda“
UAB „NPA“
AB „Lesto „
AB Lietuvos paštas
R. Jančiauskienė

- 5,81 eurai
- 109,42 eurai
- 3,51 eurai
- 27,47 eurai
- 52,57 eurai
- 183,57 eurai
- 22,85 eurai
- 42,05 eurai
- 4400,00 eurai
- 112,84 eurai
- 1,21 eurai
- 14,80 eurai

3.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 68551,56 eurai :
darbuotojų darbo užmok. – 27083,90 eurai
VMI
– 9556,00 eurai
9% sodra
– 7270,69 eurai
30,98% sodra
– 24640,97 eurai
3.7 Sukauptos mokėtinos sumos – 29578,53 eurai :
atostoginiai – 22582,48 eurai
sodra 30,98% – 6996,05 eurai
3.8 Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 32436,11 eurai :
tėvų įnašai (už mokslą)
– 29425,42 eurai
atsitiktinės pasl.: (instrumentų nuoma) – 2708,53 eurai
(kopijavimo pasl.)
– 302,16 eurai

L.e. direktorės pareigas
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