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I. BENDROJI DALIS

1 Duomenys apie Sifinansiniq ataskaitq rinkini parengus[vieSojo sektoriaus subjekt4.

Vytauto DidZiojo universiteto ,,AtLalyno" progimnazija (toliau [staiga)

iregistruotalgg5 m balandZio 3d, rejestro Nr.038651 istaigos kodas 290136920, steigejas Kauno

miesto savivaldybes taryba. Pagrindine veikla - Svietimo paslaugq tiekimas.

2. Finansiniai metai

[staigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 3l d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

[staiga kontroliuojamq, asocijuotll ar kitaip administruojamq subjektq neturi.

4. Informacija apie istaigos filialus ar strukttirinius vienetus:

{staiga filialq ar struktlriniq vienetq neturi.

5. Informacija apie istaigos vidutini darbuotojq skaiiiq per ataskaitini laikotarpi

[staigoje per 2016 metus vidutini5kai dirbo 107 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

lstaigos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitq straipsniq kurie neatitiktq VSAFAS reikalavimq nera.

[staiga apskait4 tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkini rengia pagal Siuos apskait4

reglamentuoj andius teises aktus :

o VieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai;

o Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymas;

o Lietuvos respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes [statymas;

o Lietuvos respublikos biudZetiniq [staigq istatymas;

o Kitais apskaitqreglamentuojandiais LR istatymais ir teises aktais.



lstaigos apskaitos politikoje taikomi budai, kurie leidZia tiksliai ir teisingai fiksuoti

istaigos vykdomas [kines operacijas ir objektyviai atspindeti istaigos finansinE buklE bei veiklos

rezultatus.

lstaiga, tvarkydama apskait4 ir sudarydama finansiniq ataskaitq rinkini vadovaujasi

apskaitos principais, kurie yra nurodyti I VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas":

1. Subjekto

2. Veiklos tqstinumo

3. Periodi5kumo

4. Pastovumo

5. Piniginio mato

6. Kaupimo

1. Palyginimo

8. Atsargumo

9. Neutralumo

10. Turinio virSenybes prie5 fbrm4.

[staigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinl ira54.

[staigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai sura5omi naudojant Lietuvos

Respublikos pinigini vienetq - eur4.

Ukiniai ivykiai ir r.rkines operacijos, kuriq buvimas ir atlikimas ar rezultatq

iforminimas susijqs su uZsienio valiuta, apskaitoje perskaidiuojami i eurus pagal Lietuvos banko

nustatyt4uZsienio valiutos santyki, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai sura5omi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba.

Per 2015 finansinius metus apskaitos politikos keitimq nebuvo.

Atskirq apskaitos objektq (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargq,

pinigq, isipareigojimq. nemokamai gauto turto. atidejiniq. nuomos, finansines nuomos (lizingo),

pajamrtr ir s4naudq) apskaitos principai. ivertinimo bfldai ir metodai nustatyti atitinkam4 objekt4

reglamentuojandiose istaigos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos istaigoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos

registruojamos tada, kai uZdirbamos, neatsiZvelgiant I pinigq gavim4. Pajamos [vertinamos tikr4ja

vefie. Pajamos skirstomos i grupes: pagrindines veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinds

ir investicines veiklos pajamos.

S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais

tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq

gavimo momentq. Jos apskaitoje ivertinamos tikrqja vefie. S4naudos skirstomos i grupes:

pagrindines veiklos s4naudos. kitos veiklos s4naudos, finansines ir investicines veiklos s4naudos.



Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripaListamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4

sqvokq ir nematerial i aj am turtui nustaty.tus kriterij us.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas

isigrjimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turlas, kurio naudingo tarnavimo laikas

ribotas, finansindse ataskaitose yra parodomas [sigif imo savikaina, atemus sukauptq amortizacijqir

nuvertejim4 jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertd yra nuosekliai paskirstoma per visq

nustatyt4 turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.

Neatlvgintinai gautas nematerialusis turtas ne iS vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamas jo tikrqia verte pagal isigijimo dienos bfiklq, jei tikrqj4 vertE imanoma patikimai

nustatyti' Jei tikrosios veftds patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas

registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis tuftas iS kito vieSojo sektoriaus subjekto

registruojamas isigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuverlejimas (ei jis yra).

lsigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikrqja verte, jei

tikrqjE vertE galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti,

nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. Nematerialus turtas turi blti
nura5omas jl perleidZiant arba.iei Sis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripaZinimo kriterijq.

Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes , kurioms patvirtintas naudingo tamavimo

Iaikas:

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje. jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto s4vokE ir 12 VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialio.jo turto

pripaZinimo kriterij us.

[sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruojamas isigijimo savikaina, jei jo verte yra ne maZesne nei 500 Eur.(Sis kriterijus netaikomas

nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kult[ros verlybems ir transporto priemonems) Po pirminio

pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, iSskyrus kult[ros ir kitas vertybes, finansindse ataskaitose

3

Eil
Nr.

Turto grupes Turto amorlizacijos
normatyvas (metai)

Egg1qlqlr. iranga 1

2. Kitas nematerialus turtas 2



rodomas lsigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 nusideve.jimq ir nuvertejim4 jei jis yra" Likvidacine

verle - 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis tufias ne i5 vieSojo sektoriaus subjekto

registruojamas jo tikr4ya verle pagal isigijimo dienos b[klq. Jei tikrosios vefids patikimai nustatl,ti

negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turlas registruojamas simboline vieno lito ver1e.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto

registruojamas lsigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas fiei jis yra) pagal

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos bUklE.

[sigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokest[ registruojamas ilgalaikio

materialiojo turto tikrqja verte, .iei tikrqiq vertq galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki

turlo perdavimo taike tikrosios vertes metodq. Jei tikrosios vertds negalima patikimai nustatlti,

ilgalaikis materialusis turtas registruo.iamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikis materialusis tufias iS apskaitos nuraSomas, kai jis perleidZiamas, Lietuvos

Respublikos teises aktq nr.rstatyta tvarka pripaZintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu)

naudoti, yra prarandamas del vagysdiq, stichiniq nelaimiq ar kitq prieZasdiq.

Ilgalaikio materialiojo tufto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4

(tiesin| metod4 pagal ilgalaikio turlo nusidevejimo (amortizacijos) normatyvus: lstaiga nuo 2011

metq pastatams taiko 50 metr-l nusidevejimo normatyv4.

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metlr atsargos [verlinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansiues atasi(aitas - lsigi.yimo (pasigaminimo) sar,'ikaina ar grynqja realizavimo verte,

atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

Eit.
Nr.

Turlo grupes Turlo nusidevejimo
normatyvas (metai)

Kapitaliniai m[riniai pastatai 90
2 Pastatai (s enos - iki 2,5 plytos storio, bloku...) 50
1 Kiti statin a1 5

4 Canryt-ros rnaSi nos ir lrcrrginiai 5

4, Kitos rnaSinos ir irenginiai 2
5. Baldai -J
6. Kompiuteriai ir irl franga 1

J
7. Kopi.javimo ir dokumentu dauginimo priemones 1

-)

8. Apsaugos iranga a
J

9. Kita biuro lranga J
l0 Muzikos instrumentar 5
lt flkinis inventorius ir kiti reikmenys a

J



Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynEjareahzavrmo vefte.

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4

[staiga taiko konkrediq kainq ikainojimo metod4.

Atsargq sunaudoiimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat

apskaitomq atsargq b[d4 kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargtl

sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti lkinis inventorius. Naudojamo

inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose kiekine ir verline iSraiSka.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripaZistamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos

nustatytos 17 -ajame VSAFAS ,,Finansinis tuftas ir isipareigojimai". Finansinis tudas apskaitoje

registruojamas pagal juos pagrindZiandius dokumentus. Finansinis turtas apskaitoje grupuojamas i
ilgalaikl ir trumpalaiki. lstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi. [staiga gali tureti Siq r[Siq

trumpalaikio finansinio turlo: per vienerius metus gautinos sumos; pinigai , kurie skirstomi :pagal

valiut4: eurais, JAV doleriais . pagal pinigq paskirti: biudZeto asignavimo 1e5os, paramos leSos.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai lstaiga igyja teisq gauti pinigus ar kit4

finansini turt4 pagal 17-qL VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos

sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.

Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atemus

nuvertejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikaina,

atdmus nuvertej imo nuostol ius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba iq dalis pripaZistamos

finansavimo pajarnomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su flnansavimo sumomis susijusios

s4naudos.

Finansiniai [sipareigoj imai

Finansiniai isipareigojimai istaigos apskaitoje yra . skirstomi i ilgalaikius ir

trumpalaikius isipareigojimus. llgalaikis tlnansinis isipareigojimas- finansinis isipareigojimas, kuri

privaloma ivykdyti ne anksdiau kaip po 12 menesiq. Trumpalaikis finansinis isipareigojimas-
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finansinis lsipareigojimas , kuri privaloma ivykdyti per 12 menesiq . Finansiniai isipareigojimai

apskaitoje registruojami tik tada , kai yra ivykdomos visos s4lygos nustatytos isipareigojimui

atsirasti, ir istaiga prisiima isipareigojimq sumoketi pinigus.

Neapibr6Ztiej i !sipareigoj imai

NeapibreZtq isipareigojimq ar neapibreZtojo turto pokydio nuo ataskaitiniq finansiniq metq

pradZios iki paskutines tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nera.

Atid€jiniai

Atidejiniai pripaZistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del ivykio praeityje

lstaiga turi dabarlinq teisinq prievolE ar neat5aukiamql pasiZadejim4 ir tiketina, kad jam

ivykdyti bus reikalingi iSteldiai, o isipareigojimo suma gali buti patikimai ivertinta. Jei

patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nera pripaZistami. {staiga atidejiniq neformuoja.

Segmentai

25-asis apskaitos ir finansinds atskaitomybes standartas ,,Segmentai" (toliau - Sis

standartas) nustato istaigos informacijos apie segmentus pateikimo finansiniq ataskaitq rinkinyje

tvark4 ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansiniq ataskaitq varlotojarns nustaty.ti

istaigos veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai paskirstl,ti iSteklius. reikalingus istaigos veiklai vykdyti.

Prie tam tikro segmento priskiriamos tik pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos ([skaitant

praejusiq laikotarpiq klaidq taisym4 ir apskaitos politikos keitimo itakd, turtas, finansavimo sumos,

isipareigoj imai ir pinigq srautai.

Prie segmentq nepriskiriama:

l. finansines ir investicines veiklos pajamos ir s4naudos;

2. kitos veiklos pajamos ir sqnaudos;

3. turlas ir finansinis tuftas, su kurir-1 naudo-iimu susijusios pa.jamos ir s4naudos priskiriamos prie kitos

veiklos ir finansines veil<los vyl<dyn-ro.

4. investicines ir finansines veiklos pinigq srautai.

Turto nuvertdjimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuverlejimo poZymius.

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma, at yraturto nuvertejimo poZymiq. Jeigu yra vidiniq



ar iSoriniq nuvertejimo poZymiq, nustatoma turto atsiperkamoji verte, kuri palyginama su tutlo

balansine vefie.

PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turlo nuverlejimo nuostoli,

perskaidiuojamos b[simiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios tutlo nusidevejimo

(amortizacijos) sumos. kad turto nr,rdevimoji (amortizuojamoji) vertd po nuvertejimo bUtq tolygiai

paskirstyta per vis4likusi jo naudingo tarnavimo laik4 t.y. nuvertejimo suma nudevima per likusi

naudingo tarnavimo laik4 maLinant nus i devej imo s4naudas.

[vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

lvykiai pasibaigus ataskaitiniam iaikotarpiui, kurie suteikia papildomos

informacijos apie {staigos finansinE padeti paskutinq ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys

ivykiai), atsiZvelgiant i jq itakos reikSmE parengtoms finansindms ataskaitoms, yra parodomi

finansines bukles. veiklos rezultatq ir pinigq srautLl atashaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus

ataskaitiniam laikotarpiui apraSorni aiSkinama.jame raSte. kai jie yra reik5mingi.

Tarpusavio uZskaitos ir palyginamieji skaiiiai

Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, tufias ir isipareigojimai bei pajamos ir

sqnaudos nera uZskaitomos tarpusavyje, iSskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja butent

tokios uZskaitos (pvz. del draudiminio ivykio patirlos sqnaudos yra uZskaitomos su gauta draudimo

iSmoka). Palyginamieji skaidiai yra koreguojami, kad atitiktq ataskaitiniq metq finansinius

rezultatus. Apskaitos principq bei apskaitiniq iverdiq pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio

finansiniq ataskaitr-1 rinhini. pateihiarni aiSkinarnajame raSte.

Apskaitos politikos keitimas

[staiga pasirinktq apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4laikq tam, kad bltq

galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia

[staigos finansinds b[kles, veiklos rezultatq, grynojo turlo ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms

nustatyti. Ukiniq operacijq bei lkiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio tur1o,

isipareigojimq, finansavimo sumll, pajamq ir (arba) s4naudq verlinimo apskaitoje pakeitimas yra

laikomas apskaitos politikos keitirnu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose

parodomas taikant retrospektl,vinl b[d4" t.1'. nau.ia apskaitos politika taikoma taip. lyg ji visada butq

buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaihonia fikinems operacijoms ir

[hiniams ivykiams nuo jq atsrradimo.



Apskaitiniq iveriiq keitimas

Apskaitiniai [verdiai yra perZilrimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis

buvo remtasi atliekant iverlinimq arba atsirancia papildomos informacijos ar kitq lvykiq . [staigos

apskaitinio iverdio pasikeitimo rezultatas itraukiamas i t4 veiklos rezultatq ataskaitos eilutE, kurioje

buvo parodytas pirminis ivertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi itakos tik

finansinds bukles ataskaitos straipsniams. Informaciia. susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,

pateikiama aiSkinamajame raSte.

Apskaitos klaidq taisYmas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali bUti pastebetos apskaitos klaidos, padarl'tos praejusiq

ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos veftine

iSraiSka individualiai arba kartu sn kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq veftinemis i5raiSkomis yra

didesne nei nuo 0,025 ikil procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumll

vertds.

III. PASTABOS

pastaba Nr. 1. Infbrmaciia apie nematerialqliturlqpateikta 13 VSAFAS t priede.

2016 m. gruodZio 31 d. visi$kai amoftizuoto, tadiau vis dar naudojamo istaigos veikloje

nematerialiojo turto isigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro l2t3,69Bur. (programine iranga).

[staigai buvo atliktas energijos vartojimo auditas uL t4O0 Eur., Energijos varlojimo auditas

bus panaudotas planuojant reikalingas leSas pastatams atnaujinti(modernizuoti).

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Informacija apie ilgalaikI materialqil turtq

372815,89 Eur pateikta 12 VSAFAS 1 priedas.

2007 m buvo pavogtas hompiuteris . kurio verte 41 6,22 Eur. Sis turtas yra apskaitomas

nebalansinej e s4skaito.i e.

2016 m. gruodZio 31 d. visilkai nudeveto. tadiau vis dar naudojamo istaigos veikloje

materialaus ilgalaikio turto lsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 106667 ,86 Eur, i5 jq:

Kitos ma5inos ir irengimai - 10762,87 Eur

Kompiuterine iranga - 54952,05 Eur;

Kita biuro [ranga * 287 5] ,67 Eur.

Kitas ilgalaikis materialus tufias- 12195,21 Eur

Pastaba Nr. 3. |staiga ilgalaikio finansinio turto neturi'



Pastaba Nr. 4. lstaiga biologinio turto neturi.

Pastaba Nr. 5. Atsargos. Informacija apie atsargq vertds pasikeitim4per ataskaitini laikotarpi

pagal atsargU grupes pateikta 8 VSAFAS 1 priede.

Pastaba Nr.6. Informacija apie i5ankstinius apmokejimus ir gautinas sumas 1159,53 Eur

pateikta 6 VSAFAS 6 priede.

pastaba Nr.7. Informacija apie pinigus ir jq ekvivalentus 4338,73 Eur pateikta 17 VSAFAS

8 priede

pastaba Nr.8. Sukauptos gautinos sumos 56210.58 Eur. Informacija apie per vienerius metus

gautinas sumas pateikta 17 VSAI-AS 7 priedas. Sukar-rptos gautinos sumos i5 biudZeto sudaro:

Pastaba Nr.9. Finansavin-ro sumos 1015089,60 Eur. Informacija apie finansavimo sumas

pagal Saltini, tikslinq paskirti ir iq pokydiai per ataskaitini Iaikotarpi pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

Finansavimo sumq likudiai pateikti 5 priede.

pastaba Nr.10. Moketinos sumos . PaskutinQ ataskaitinio laikotarpio dienq mokdtina suma

GPM 336,0 Eur pervestina suma i biudZet4uZ trukumus.

Pastaba Nr. 11. Tiekejams moketinos sumos 2369,68 Eur - uZ komunalinius patarnavimus

Pastaba Nr. 12. Sukauptos moketinos sumos 17 VSAFAS l2 priedas:

pastaba Nr.13 Infbrmacija apie gryn4jl pervir5i ar deficitE 0,00 Eur yra pateikta 4

VSAFAS 1 priedas. {staiga rezervq neformuoja.

Ei1.

Nr.
Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto Paskutine ataskaitinro

laikotarpio diena (Eur)

1 Sukauptiems atosto giniams 53900,90

2. Tiekeiams uZ suteiktas paslaugas 2369,68

-

IS VISO: 56270,58

Ei1.

Nr.
Sukar-rptos moketinos sllmos Suma (Eur)

I Sukaupto s atosto giniu s4naudos 41152"01

2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo imokq
sqnaudos

t2748.89

rS vrso: 53900,90



Pastaba Nr. 14 Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas

priede. Pajamos(32 60,28 Eur) gautos uZ valgyklos patalpq nuom4.

Pastaba Nr. 15 Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta

Pa.iamos(5330,12 Eur) gautos uZ sporto sales ir kitq patalpq nuomq

pateikta lOVSAFAS 2

l0VSAFAS 3 priede.

Pastaba Nr.16 Informacija apie finansines ir investicines veiklos pajamas ir s4naudas yra

pateikiama 6VSAFAS 4 priedas. lstaiga finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq

neturejo.

Pastaba Nr.17 Informacija apie segmentus pateikiama lenteles forma, 25VSAFAS 1 priedas.

Pastaba Nr.18 Pagal panaudos sutartis gauto turto verld pagal turlo grupes paskutinE

ataskaitinio laikotarpio dien4 :

Nematerialus turtas - 233,43 Eut
Kompiuterine technika - 3134,82 Eur
Biuro technika - 1975,66 Eur
Knygos- 385,05 Eur

Pastaba Nr. 19 Ukinio inr,entoriaus lstaiga turi uZ 294227,47 Eur. Turlas apskaitomas

nebalansinese s4skaitose.
Ukinis inventorius - 111075.7 8 Eur
Mokymo priemonds - 17124,02Eur
Ugdymo procesui reikalinga literat[ra -30858,95 Eur
Kompaktiniai diskai - 565,63 Eur
Vadoveliai - \24481,61 Eur
Nemokamai gautos knygos -2763,07 Eur
ukinis inventorius. Mokyklq modernizavimo projektas - 15873,73 Eur

Nemokamai gautas trumpalaikis tuftas - 14440,32

Direktore
1;
[!]1, -\ i',

I tll

Nijole JukStiene

Vyr. Buhaltere Au5ra Satkiene

t0


