
JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS 2014 METŲ I 

KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2014 m. balandžio 28 d.   Nr. D2-78 

 

I. Bendroji dalis 

 

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą. 
 

Jurbarko  Antano  Giedraičio   -  Giedriaus  gimnazija, (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota  

1998-09-04, rejestro Nr. 060916  įstaigos kodas 290917890, steigėjas Jurbarko rajono savivaldybės 

taryba. Pagrindinė veikla vidurinio ugdymo tiekimas. 

 

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 

 

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi. 

 

3. Informacijos apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus. 

 

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

 

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį. 

 

Įstaigoje per 2014 metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 93 darbuotojai. 

 

5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą. 

 

Sąlygų, kurios veikia įstaigos tolimesnę veiklą, nėra. 

 

6. 2014 metų I ketvirčio ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2014 metų kovo 31 dienos apskaitos 

duomenis. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 

II. Apskaitos politika 

  

 Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 

Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.  Įstaigos apskaitos politika aprašyta 

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. 

 

 

III. Pastabos 

 

1. Išankstinius mokėjimus sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos 3579,64 Lt( laikraščių 

prenumerata 370,87 Lt, atliekų išvežimas 3208,77 Lt. 

2. Per vienerius metus sukauptas gautinas sumas sudaro 647649,14 Lt : gautinos sumos už 

turto nuomą 777,50 Lt,  gautina suma laikotarpio pabaigoje užregistruotų sukauptų 

finansavimo pajamų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų 638184,54 Lt, kitos sukauptos 

pajamos už turto naudojimą 3828,40 Lt. ir atsitiktines paslaugas  4858,7 Lt. 

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: 80,34 Lt  (liko nepanaudoti  gauti pinigai iš biudžeto kitų 

paslaugų straipsnyje 15,10 Lt.ir už turto nuomą gauti 65,24 Lt.) ir 8451,59 Lt, pavedimų 

lėšose. (2 proc GPM ir Elzbergio parama knygoms). 



4. Finansavimo sumos detalizuotos  pagal 20- ojo VSAFAS 4 priedo formą. (aiškinamojo rašto 

1 priedas). 

5. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos 227887,41 Lt, mokėtinos 

darbdavio socialinio draudimo įmokos 59107,59 Lt, su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai 141033,22 Lt, atostoginių kaupiniai 214459,18 Lt. 

6. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro: apskaičiuotos pajamos už atsitiktines paslaugas 

3420,14 Lt, ir apskaičiuotos pajamos už nuomą 5629,32 Lt. 

 

Informacija apie neapibrėžtus įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jų pokyčius. 

 

Neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir jų pokyčių įstaiga neturi. 

 

Informacija dėl teisinių ginčų, bei sprendimų dėl jų. 

 

Informacijos dėl teisinių ginčų, bei sprendimų dėl jų įstaiga neturi. 

 

 

 

 

 

Direktorius    Alvydas Januškevičius 

    

 

 

 Vyriausioji buhalterė   Edita Endriukaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


