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I. BENDROJI DALIS 

 
1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus 

subjektą. 

Kretingos rajono Salantų gimnazija buvo įregistruota 2006 m. liepos 27 d. įstaigos 

registravimo Nr. 070749, įstaigos kodas – 290284520, steigėjas Kretingos rajono savivaldybė. 

Pagrindinė veikla – bendrasis vidurinis mokymas. 

2. Finansiniai metai. 

Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus. 

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

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

Įstaigoje per 2014 metų. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 87 darbuotojai. 

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

veiklą. 

Nėra. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Gimnazijos apskaitos politika yra aprašyta 2012m finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius. 

Užregistruotos sumos už degalus autobusų kuro bakuose. 



2. Sukaupto gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ,turtą, paslaugas. 

Užregistruotos gautinos sumos už patalpų nuomą. 

3. Sukauptos gautinos sumos. 

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė: 

 – sukauptos finansavimo pajamos (gautinos sumos dėl įsipareigojimų, susijusių su darbo 

santykiais, skolomis tiekėjams už prekes ir paslaugas, kurie bus apmokėti iš finansavimo sumų); 

 – kitos sukauptos gautinos sumos ( gautinos sumos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines 

atostogas). 

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai: mokinio krepšelio 

lėšos, susigrąžintos lėšos už paslaugas ir kitos pavedimų vykdymui gautos lėšos. 

5. Finansavimo sumos. 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį  bei 

finansavimo sumų likučiai  pateikiami 20-ojo VSAFAS 4, 5 prieduose. 

7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. 

Užregistruotos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaičiuotas darbo užmokestis. 

8. Sukauptos mokėtinos sumos. 

Užregistruotos sukauptos sąnaudos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas. 

 

PRIDEDAMA. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį, 1 lapas. 
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