MARIJAMPOLĖS JAUNIMO MOKYKLA
Įstaigos kodas: 191813694, Marijampolė, Parko g. 9

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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Marijampolė
I. Bendroji dalis
Marijampolės jaunimo mokykla (toliau – mokykla) yra Lietuvos Respublikos įregistruota
savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokyklos steigėjas Marijampolės savivaldybė. Mokyklos adresas –
Parko g. 9, LT-68218 Marijampolė.
Įregistruotų filialų ar kitų struktūrinių padalinių mokykla neturi. Taip pat neturi
kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.
Mokyklos pagrindinė veikla – Bendrasis pagrindinis mokymas. Pagrindinės veiklos kodas
(EVRK) – 802110. Kita veikla: bendrasis pagrindinis specialusis mokymas, papildomas mokymas.
Mokykla į Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrą įregistruota 1995 m. birželio 02 d.
pagal Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymus registracijos Nr. 021025, įmonės kodas
191813694
Mokykla veiklą vykdo pagal vieną programą „Švietimo ir ugdymo proceso kokybės
užtikrinimas“ programos kodas 03. Išlaidų klasifikaciją vykdo pagal kodą 09 02 01 01 „Vaikų,
moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas“.
Mokykloje 2016 m. gruodžio 31 d. dirbo 32 darbuotojai.
Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. Apskaitos politika
Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą
bei taikant vienodus apskaitos metodus panašiems sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis
aplinkybėmis.
Rengiant šį ataskaitų rinkinį reikšminga suma buvo laikoma tokia suma, kuri viršija 0,5 proc.
nuo metinės finansavimo sumos.
Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais-eurais.
Mokykla rengia pilnas metinės finansinės atskaitomybės formas, kurios atitinka VSAFAS,
taiko individualų sąskaitų planą nuo 2010 m. sausio 1 d.
Mokyklos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, užtikrinanti, kad apskaitos
duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS
reikalavimo , mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais , nustatytais 1-ajame VSAFAS
„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Mokyklos apskaitos politika buvo patvirtinta

direktoriaus 2010 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl Marijampolės jaunimo mokyklos
apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika keista nebuvo.
Minimalios apskaitos politikos nuostatos
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą
sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus, jis apskaitoje yra registruojamas įsigijimo
savikaina. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose
apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra , sumą.
Nematerialiojo turto tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir
patvirtinti mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-43 2009 m. rugpjūčio 28 d. Ilgalaikio
nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai pagal grupes:
Programinė įranga, jos licenzijos ir techninė dokumentacija 1 metai
Kitas nematerialusis turtas 6 metai.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje , jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo
kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas
VSAFAS.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta
ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas
finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo,
jei jis yra, sumą.
Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto
naudingo tarnavimo laiką.Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant
tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo
normatyvus, patvirtintus direktoriaus įsakymu Nr.V-43 2009 m. rugpjūčio 28 d. Ilgalaikio
materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai pagal grupes:
Pastatai 90-75 metus;
Statiniai 60-20 metų;
Mašinos ir įrengimai 13-3 metai;
Baldai ir biuro įranga 8-5 metai;
Kitas ilgalaikis materialusis turtas 20-2 metai.
Kai netinkamas naudoti turtas nurašomas , jo įsigijimo savikaina , sukaupto
nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.
Mokykla finansinių ataskaitų sudarymo datai peržiūri valdomo turto balansines vertes,
kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra,
nustatoma tokio turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su balansine verte. Jei atsiperkamoji
vertė mažesnė už balansinę, jų skirtumas pripažįstamas nuvertėjimo nuostoliais.
Atsargos
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant
finansines ataskaitas – įsigijimo ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai , kuri iš jų
mažesnė. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus
vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė vertinė apskaita kontrolės
tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos
Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Išankstiniai mokėjimai“ rodomos iš anksto
sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėn. nuo paskutinės
ataskaitinio laikotarpio dienos.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos – sumos, sumokėtos einamuoju ir ankstesniais
laikotarpiais, apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį
sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais.
Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą
finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai-pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti bet dar negauti pinigai.
Pinigai priskiriami prie trumpalaikio turto.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos , kai atitinka 20- ajame VSAFAS „Finansavimo
sumos“ nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto gauti pinigai arba
kitas turtas, skirtas mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, bei
vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir mokyklos gautus pinigus, ir
kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui
įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam
turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms
kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra
laikomos visos likusios finansavimo sumos , kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,
nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir mokykla prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus. Finansiniai
įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina.
Pajamos
Pajamos rodomos ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra uždirbamos,
nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Visos
pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos , finansinės ir investicinės veiklos pajamas.
Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose nustatytą
veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai,
priskiriamos kitos veiklos pajamomis.
Sąnaudos
Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos
buvo patirtos , t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo
laiką. Sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos.
Prie pagrindinės veiklos sąnaudų yra priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant nuostatuose
nurodytas veiklas. Sąnaudos, patirtos įgyvendinant nuostatuose nurodytas kitas veiklas, yra

priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansinių
šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.
Segmentai
Veiklos segmentas – tai veiklos dalis, apimanti mokyklos funkcijų atlikimą. Mokykla
skiria šiuos segmentus: švietimo ir socialinės apsaugos. Sąnaudos prie veiklos segmentų
priskiriamos pagal tai, kokioms funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai.

III. Pastabos
Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas ankstesnių metų esminių klaidų
nebuvo. Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2016 metų mokyklos
finansinę veiklą:
1. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
pateikiamas 1 priede. Ilgalaikio nematerialaus turto, pilnai nudėvėto, tačiau naudojamo mokyklos
veikloje buvo už 1472,03 eurus. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį pateikiamas 1 priede.
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
pateikiamas 2 priede. Ilgalaikio materialaus turto, pilnai nudėvėto, tačiau naudojamo mokyklos
veikloje buvo už 43326,71 eurus. Visas turtas finansinės būklės ataskaitoje apskaitomas likutine
verte .
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto, kaip įsipareigojimų vykdymo
garantija, nėra. Turto, nenaudojamo mokyklos veikloje nėra, laikinai nenaudojamo taip pat nėra.
Žemės finansinėje apskaitoje mokykla neturi. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto
turto mokykla neturi. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, nėra.
Turto pergrupavimo iš vienos grupės į kitą metų eigoje nebuvo.
Mokykla turi 1 kilnojamąją kultūros vertybę pano „Kosmosas“, kuri apskaitoma įsigijimo verte
2086,13 eurų. Minėtos kultūros vertybės tikroji vertė nustatyta nebuvo. Vertybių , apskaitoje
užregistruotų simboline 1 euro verte mokykla neturi. Perduoto atnaujinti ar parduoti turto neturi.
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas pateikiamas 2 priede.
3. Finansinės būklės ataskaitoje dalyje C Trumpalaikis turtas I.2 „Medžiagos, žaliavos ir
ūkinis inventorius“ atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 3 priede.
4. Išankstinius apmokėjimus sudaro spaudos prenumerata ir internetinės svetainės priegloba
2017 metams . Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 1 lentelėje:
1 lentelė. Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

1

2

1.

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina

1.1.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

1.2.

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3

Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4

Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6
1.7.

Kiti išanktiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena

3

4

143,12

198,26

102,81

140,38

1.8

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

2.

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3.

Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

40,31

57,88

143,12

198,26

5. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 2 lentelėje:
2 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Eil.
Nr.

1
1.
1.1.
1.2.
1.2.
1.
1.2.
2.
1.3.
1.3.
1.
1.3.
2.
1.3.
3.
1.3.
4.
1.3.
5.
1.4.
1.5.
1.5.
1.
1.5.
2.
1.6.

Straipsnio pavadinimas

2
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo
savikaina, iš viso
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
diena
tarp jų iš
kontroli
uojamų
tarp jų iš
ir
viešojo
asocijuo
iš viso
sektoriaus
tųjų ne
subjektų
viešojo
sektoria
us
subjektų
3
4
5

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena
tarp jų iš
kontroli
uojamų
tarp jų iš
ir
viešojo
asocijuo
iš viso
sektoriaus
tųjų ne
subjektų
viešojo
sektoria
us
subjektų
6
7
8

19410,31

19081,07

22693,49

22406,05

18810,67

18810,67

22281,43

22281,43

18810,67

18810,67

22281,43

22281,43

599,65

270,40

412,06

124,62

19410,32

19081,07

22693,49

22406,05

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą,
parduotas prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį
turtą
Kitos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą,
baudos ir kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Iš biudžeto
Kitos
Kitos gautinos sumos

2.

Per vienus metus gautinų sumų
nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

3.

Per vienus metus gautinų sumų balansinė
vertė (1-2)

Kitas sukauptas gautinas sumas sudaro gautinos sumos iš subnuomininkų : viešojo sektoriaus
įstaigų 270,40 eurų, UAB Sofuz 329,25 eurų.
6. Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro 16,91 eurų paramos lėšos (2% GPM).
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 3 lentelėje:

3 lentelė.Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Eil.
Nr.

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Straipsnio pavadinimas

iš viso
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.

2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos
Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–
1.5)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigai iš savivaldybės biudžeto
(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių
Kiti pinigų ekvivalentai
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
Iš jų išteklių fondų lėšos

3

biudžeto
asignavimai
4

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena
iš viso
5

16,91

12,87

16,91

12,87

16,91

12,87

biudžeto
asignavimai
6

7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
pateikta 4 priede.
8. Finansavimo sumų likučiai pateikti 5 priede.
9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 6 priede.
10. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta 4
lentelėje:
4 lentelė.Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Įsipareigojimų dalis valiuta
2
Nacionaline
Eurais
JAV doleriais
Kitomis
Iš viso

Įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

3
22747,36

4
19464,54

22747,36

19464,54

11. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos kitos pajamos nurodytos 5 lentelėje:
5 lentelė. Kitos pajamos
Eil.
Nr.
1
1.

Straipsnio pavadinimas

Pajamos iš rinkliavų

1.2.

Pajamos iš administracinių baudų

1.3.

Pajamos iš dividendų

1.4.

Pajamos iš atsargų pardavimo
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto
pardavimo pelnas

1.6.

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3
1992,53

4
2096,83

1992,53

2096,83

2
Pagrindinės veiklos kitos pajamos

1.1.

1.5.

Ataskaitinis laikotarpis

Suteiktų paslaugų pajamos

1.7.

Kitos
2. Kitos veiklos pajamos
2.1.
Pajamos iš atsargų pardavimo
2.2.

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto
pardavimo pelnas

2.3.

Nuomos pajamos

2.4.

Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos

2.5.

Kitos

Kitas pajamas sudaro mokyklos valgykloje parduotų produktų savikaina pajamos ir
antkainis 30 proc. nuo parduotų produktų vertės .
12. Pagrindinės veiklos kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 2016 metais lyginant su 2015 metais
sumažėjo 448,15 eurais, nes sumažėjus mokinių sumažėjo finansavimas kvalifikacijos kėlimui.
13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatą sudaro -2,75 eurai delspinigių valstybiniam
socialiniam draudimui ir mokesčių inspekcijai, nes 2016 m. iš mokinio krepšelio lėšų pritrūkus
asignavimų, buvo pavėluoti sumokėti mokesčiai. Finansinė ir investicinės veiklos sąnaudos
pateikiamos 6 lentelėje:
6 lentelė.Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

2

3

4

-2,75

-9,57

-2,75

-9,54

-2,75

-9,54

1
1.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

1.1.

Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo

1.2.

Baudų ir delspinigių pajamos

1.3.

Palūkanų pajamos

1.4.

Dividendai

1.5.

Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

1.6.
2.

Finansinės ir investicinės
veiklos sąnaudos

2.1.

Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo

2.2.

Baudų ir delspinigių sąnaudos

2.3.

Palūkanų sąnaudos

2.4.

Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

3.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)

-3,78

14. Pinigų srautų ataskaitoje pinigų srautus iš kitų šaltinių sudaro paramos lėšos.
15. Pinigų srautų ataskaitoje už sutaiktas paslaugas iš pirkėjų sudaro įstaigos pajamų lėšos,
skirtos patirtoms sąnaudoms gaminant maisto produktus padengti.
16. Pinigų srautų ataskaitoje kitas įplaukas sudaro 1532,82 eurų mokinių ir darbuotojų lėšos
už maisto produktus mokyklos valgykloje, 8359,61 eurų subnuomininkų lėšos, skirtos sumokėti
tiekėjams už jų komunalines paslaugas .
2015 m. informacija pagal veiklos segmentus pateikiama 7 priede.
2016 m. informacija pagal veiklos segmentus pateikiama 8 priede.
Visas mokyklos ūkinis inventorius, kurio bendra vertė 77471,43 eurų yra naudojamas, jis
apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.
Pagal panaudos sutartis valdomas turtas, kurio bendra vertė 1019,83 eurų apskaitomas
nebalansinėje sąskaitoje, pagal turto grupes ir panaudos davėjus pateikiamas 7 lentelėje:
7 lentelė.Mokyklos pagal panaudos sutartis gautas turtas
Turto grupė
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Iš viso pagal panaudą gauta turto:

Suma litais
206,00
813,83
1019,83

Panaudos davėjas
Marijampolės savivaldybė
Marijampolės savivaldybė

Panaudos laikotarpis
Neterminuota
Neterminuota

PRIDEDAMA.
1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
5 priedas. Finansavimo sumų likučiai.
6 priedas. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.
7 priedas. 2015 m. informacija pagal veiklos segmentus.
8 priedas. 2016 m. informacija pagal veiklos segmentus.

Direktorė

Džionatė Samuolienė

Vyresn. buhalterė

Laima Kazanavičienė

