Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija
Aiškinamasis raštas
prie 2011 rugsėjo 30 d. m. finansinių ataskaitų
Bendroji dalis
1. Šiaulių Stasio Šalkausko gimnazija yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė
įstaiga, turinti sąskaitas banke ir antspaudą. Gimnazijos buveinės adresas: S. Šalkausko g. 3,
Šiauliai, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190531418. Juridinių asmenų registro pažymėjimas
Nr. 125856. Gimnazijos nuostatai patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2009 m. birželio
29 d. sprendimu Nr. T – 231 „Dėl Šiaulių Lieporių. „Saulėtekio“, Simono Daukanto, Stasio
Šalkauskio vidurinių mokyklų pavadinimų pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“.
2. Gimnazija finansuojama pagal švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo
programą bei gauna pajamų iš kitos veiklos (pagal Šiaulių miesto savivaldybės patvirtintą 62
programą) - moksleivių maitinimo, vienkartinės patalpų nuomos ir kitų paslaugų teikimo.
3. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų gimnazija neturi.
4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazijoje dirbo 98 darbuotojai, iš jų 78
pedagoginio ir 20 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Gimnazijoje mokosi 691 mokiniai.
Gimnazijos pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Gimnazijoje vykdomos pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programos.
5. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos
piniginiais vienetais – litais.
6. Apskaitos įverčių keitimo ir klaidų taisymo ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.
7. Gimnazijos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.
8. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pakyčių nebuvo.
9. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.
10. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
Apskaitos Politika
11. Gimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta
viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
12. Gimnazijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, užtikrinanti, kad
apskaitos duomenys atitiktų VSAFAS reikalavimus. Gimnazija vadovavosi bendraisiais apskaitos
principais, nustatytais I - jame VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.
13. Apskaitos politika, pateikta kartu su metine finansine ataskaita, nekeista.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį
14. Finansavimo sumos pagal atskirus šaltinius pateiktos 4 priede. Per ataskaitinį
laikotarpį iš valstybės biudžeto (mokinio krepšelio lėšos) gauta 2417800,00 Lt, panaudota –
2417708,35 t. Iš savivaldybės biudžeto gauta – 333500,00 Lt, panaudota – 333332,36,
nemokamo maitinimo lėšų gauta 72646,08 Lt, panaudota- 72646,08 Lt. Projektų vykdymui
panaudota 10365,00 Lt ES lėšų.
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