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1 Kretingos rajono Salantų gimnazija  (toliau „Gimnazija“)  Įmonės kodas - 290284520 

2. Adresas – Taikos 4, Salantai  Kretingos rajonas. 

3. Teisinė forma – Biudžetinė įmonė, 

4. Savininkas- Kretingos rajono savivaldybės administracija, kodas 188726813, Savanorių g. 29A, 

Kretinga 

5. Veiklos sritis  – švietimas. 

6.Gimnazija neturi kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų. Nevykdomas restruktūrizavimas ir 

nenumatomas veiklos nutraukimas. 

7  Neapibrėžtų įsipareigojimų ir teisinių ginčių gimnazija neturi. Reikšmingų įvykių po paskutinės 

tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. 

8.  Gimnazijoje  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius -  98. 

9. Gimnazijos finansinės ataskaitos teikiamos už 2011 metų rugsėjo mėn. 30 d. Finansinėse 

ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - litais. 

10. Apskaitos politika, pateikta prie 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame  rašte. 

 

 
                                                              I. BENDROJI DALIS 
 
. 
                                        III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
   . 
     1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. 
Užregistruotos gautinos sumos už patalpų nuomą, nuomininkų sunaudotą elektrą, vandenį, šildymą. 
      2. 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). 
- į savivaldybės iždą įmokėtos, bet dar nesusigrąžintos specialiųjų programų pajamos. 
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      5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 
    Užregistruoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitų likučiai: susigrąžintos lėšos už 
paslaugas ir kitos pavedimų lėšos 
      6. Finansavimo sumos. 
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei 
finansavimo sumų likučiai patekiami 20-ojo VSAFAS 4, 5 prieduose. 
        7. Sukauptos mokėtinos sumos. 
Užregistruotos sukauptos sąnaudos už darbuotojų nepanaudotas kasmetines atostogas. 
        9. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 
Užregistruota suma už pavogtą turtą. Tikimybės, kad šis turtas bus atgautas, nėra. 
       10. Restruktūrizavimas, neapibrėžtieji įsipareigojimai, teisiniai ginčai. 
Gimnazijos  restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas iki finansinių metų pabaigos nenumatomas,  
taip pat mokykla neturi jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtųjų turto pokyčių, teisinių 
ginčų. 
 
 
PRIDEDAMA: 
1. Pažyma dėl sukauptų finansavimo sumų, 1 lapas. 
2. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 
    1 lap as. 
 
 
 
 
Direktorius                                                                             Vaidutis Butkus 


