
 JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

 2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS 

RAŠTAS 

 

2018 m. balandžio mėn. 17  d. Nr. S - 56 

Jurbarkas 

 

 

I.  BENDROJI  DALIS 

 

 

       Viešojo sektoriaus subjektas: Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinė mokykla  įregistruota 

1995 metais spalio mėn. 2 dieną, rejestro Nr.  13 - 01,  kodas 191873296, Vytauto Didžiojo g. 

Nr.53a, Jurbarkas. Steigėjas Jurbarko rajono savivaldybė. 

       Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinėje mokykloje užbaigtas vidaus struktūros 

pertvarkymas ir nuo 2012-09-01 Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinė mokykla vadinama 

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindine mokykla. 

       Pagrindinė veikla:  pagrindinis ugdymas. 

             2018 metų I ketvirčio mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 2018 m. 

      kovo mėn.31 d. apskaitos duomenis vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 

Apskaitos valiuta ir finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti  eurais ir eurocentais.  

        Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi 

        Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų  subjektų neturi. 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

        Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos apskaitos politika aprašyta 2017 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. 

 

 

III. PASTABOS 

 

             1. Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos finansinės būklės ataskaitoje parodytas 

gautinas sumas sudaro gautinas nuomos mokestis už  patalpas 94,36 Eur., gautinos sumos  už 

suvartotą elektros energiją, vandenį , šildymą  1135,86 Eur.,   Sukauptos gautinos sumos, tai 

įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas, prekes 4251,58 Eur., įsiskolinimas darbuotojams 

darbo užmokestis, pajamų mokestis ir soc. draudimo mokestis  už 2018 metų kovo mėn. 

62687,01 Eur.,  atostoginių kaupiniai – 33696,70 Eur.  

              2.  Pinigai ir pinigų ekvivalentai – lėšų likučiai banko sąskaitose  674,84 Eurai. ( Iš jų 

gautos lėšos už komunalinius pat. 365,37 Eur.,  pavedimų  lėšos darbo biržos  309,47 Eur.) 

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

rašto 1 priedas ). 



 4. Trumpalaikiai įsipareigojimai – tai tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas 4251,58 

Eur., su darbo santykiais susiję mokėjimai 62687,01 Eur., sukauptos atostoginių sąnaudos 

33696,70 Eur.  

 5. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės  veiklos kitos pajamos eilutėje tai pajamos už turto 

nuomą 160,40 Eur. ir sunaudotą elektros energiją, šildymą bei šaltą vandenį  1615,20 Eur. 

 6. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas eilutėje yra  pagrindinės veiklos pajamų ir 

pagrindinės veiklos sąnaudų skirtumas 1224,40 Eurai, t.y. ( 256372,85 Eur .- 255148,45 Eur.) 

  7. Įstaiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturi. 

  8. Įstaiga teisinių ginčų neturi. 

 

          

 

 Direktorius      Viljamas Bakšys 

 

 

Vyriausia buhalterė    Lyda Andriulaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


