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2014 METŲ ANTROJO  KETVIRČIO  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2014 m birželio  30 d. 

 

                                I. BENDROJI DALIS 

 

            Girdžių  pagrindinė mokykla įregistruota  2000m.rugsejo  1 d., registro Nr.034736               

kodas 190918272, Jurbarko r.Girdžių sen. Girdžiai ,steigėjas Jurbarko rajono savivaldybės taryba. 

Pagrindinė veikla –pagrindinis ugdymas. 

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

Mokykla kontroliuojamų , asocijuotujų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

Mokykla turi  priešmokyklinę  klasę. 

Per 2014 m. antrąjį  ketvirtį  mokykloje vidutiniškai dirbo 37 darbuotojai.  
2014m.II ketvirčio  mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys  sudarytas pagal 2014m. birželio men. 

30dienos apskaitos duomenimis. 

 

                               II. APSKAITOS POLITIKA 

 

            Girdžių  pagrindinės  mokyklos apskaitos politika aprašyta  2012metų finasinių ataskaitų  

rinkinio aiškinamajame  rašte. 

                                

                                                  III  PASTABOS       

 

    Mokyklos buhalterija vykdo įstaigos veiklai skirtų lėšų apskaitą,valstybei ir savivadybei  

nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto,finansinio turto, 

atsargų,finansavimų sumų,įsipareigojimų,pajamų ir sąnaudų apskaitą. 

     P1  Išankstiniai apmokejimai     

                      Už komunalines paslaugas  UAB,,Imlitex’’                               165,00Lt 

 

    P2.  Finasinės būklės ataskaitoje parodytas sukauptas gautinas sumas sudaro; 

            Mokėtinas darbo užmoketis darbuotojams                                      18286,00Lt. 

            Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos                            5343,00Lt. 

            Sukauptos atostogų sąnaudos                                                            32276,00Lt. 

            Sukauptos  valstybinio soc.draudimo įmokų sąnaudos atostoginiams  9999,00Lt. 

            Tiekėjams  mokėtinos sumos                                                                2134,00Lt. 

                                                                                          Viso;                       68958,00Lt 

         . 

     P3  .Kitos gautinos sumos ; 

            VŠĮ  Kretingos maistas –už komunalines paslaugas                                174,00Lt. 

 



        P4   .Pinigai ir pinigų ekvivalentai; 

              Pinigai  banke  einamojoje( biudžeto) sąskaitoje                                            4,86Lt. 

              Pinigai  banke  spec.lėšų saskaitoje                                                             181,06Lt. 

              Pinigai   banke  sumos pagal pavedimus                                                     1649,64Lt. 

              Pinigai banke nuompinigiai                                                                               63,84Lt.                                                                          

                                                

                                                                                   Viso ;                               1899,40Lt. 

         P5  .Finasavimo sumos detalizuojamos  pagal  20-ojo  VSAFAS 4  priedo formą. 

              2014m.pusmeti  is valstybės biudžeto buvo gauta finansavimo suma MK-399929,00Lt.is 

savivaldybės biudžeto gauta  finansavimo  235997.00Lt.Iš kitų šaltinių gauta  finansavimo suma  

kuria sudaro  38462,00Lt už techninio projekto rengimą mokyklos šildymo sistemos 

modernizavimui,rūsio dalies rekonstravimui.- 29040.00Lt. Švedų bendruomės lėšos vaikų vasaros ir 

poilsio stovyklai -9422,00Lt. 

           

 

         P6  Tiekėjams moketinos sumos; 

               Komunalinės paskaugos                                                                                 408,97Lt. 

               Ryšių paslaugos                                                                                               31,78Lt. 

                Kitos paslaugos                                                                                             1088,94Lt. 

                 Soc.parama pinigais(mokinių pavežėjimas )                                                1604,31Lt. 

           

                                                                                   Viso;                                           3054,00LT. 

 

 

 

Mokyklos mokytoja  pavaduojanti 

 Direktorę                                                                                                        Irena  Gendrolienė 

 

 

 Vyr. buhalterė                                                                                                Aušra Petrauskienė 
 

 


