JIEZNO GIMNAZIJA
2015 m. gruodžio 31 d.
Finansinių atskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

I. BENDROJI DALIS

Jiezno gimnazija yra biudžetinė įstaiga, kodas – 190881450, adresas Vytauto

g. 42,

Jieznas,Prienų raj.
Veiklos sritis – švietimas, mokyklos grupė - bendrojo ugdymo gimnazija, mokyklos tipas
gimnazija.
Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų nėra.
Mokyklos padaliniai (skyriai):
Jiezno gimnazijas ikimokyklinio ugdymo skyrius, adresas Mokyklos g.11, Jieznas , Prienų raj.
Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke, antspaudą; mokyklos
savininkas – Prienų rajono savivaldybė, savininko teises įgyvendinanti institucija – savivaldybės
Taryba.
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015m. gruodžio mėn. 31 dienos
duomenis.
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 69, per praėjusį atsakaitinį
laikotarpį – 68.
Sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gimnazija, tvarkydama buhaEurerinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi
LR BuhaEurerinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, pavyzdiniu apskaitos vadovu,
mokyklos apskaitos politika ir kitais teisės aktais.
Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles.
Finansinės ataskaitos parengtos pagal visus VSAFAS taikytinus biudžetinei įstaigai.
Gimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Gimnazijos finansinė atskaitomybė yra rengiama remiantis veiklos tęstinumo prielaida.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu
– litais ir centais .
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Nematerialusis turtas
Nematerialiuoju turtu laikomas nefinansinis turtas, kuris neturi materialios formos ir kurį
naudodama įstaiga tikisi gauti ekonominės naudos.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo
savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir
nuvertėjimą, jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą
naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - 0.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo
tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti, jei ne,
tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:
Eil. Nr.

Pavadinimas

Naudingo tarnavimo
laikas

1.

Programinė įranga ir jos licencijos

2

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas įstaigos veikloje ilgiau nei
vienus metus ir kurio minimali įsigijimo savikaina 1000 litų, išskyrus nekilnojamąjį turtą ir
transporto priemones.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojams
įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir
kuEurūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė - 0.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti
negalima tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas, jei jis yra, pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Ilgalaikio
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materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo
laiką.
Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir turto nusidėvėjimo laikas:
Eil. Nr.

Pavadinimnas

Naudingo tarnavimo
laikas

1.

Pastatai

115

2

Infrastruktūros ir kiti statiniai

2.1

Kiti statiniai

18

3.

Mašinos ir įrenginiai:

3.1.

Gamybos mašinos ir įrenginiai

13

3.2

Medicinos įranga

8

3.3.

Filmavimo, fotografavimo ir mob. telefono ryšio įrenginiai

4

3.4.

Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų

10

valdymo įrenginiai ir įranga
3.5

Kitos mašinos ir įrengimai

13

4.

Transporto priemonės

4.1

Lengvieji automobiliai ir jų priekabos

4.2

Autobusai,

krovininiai

7

automobiliai,

jų

priekabos

ir

6

puspriekabės
5.

Baldai ir biuro įranga

5.1.

Baldai

7

5.2.

Kompiuteriai ir jų įranga

4

5.3

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės

5

3.3.

Kita biuro įranga

6

6.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

6.1

Muzikos instrumentai

28

6.2

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

6

6

JIEZNO GIMNAZIJA
2015 m. gruodžio 31 d.
Finansinių atskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Atsargos
Atsargoms priskiriamas turtas, kuris skirtas sunaudoti įstaigos veikloje ar parduoti per vienus
metus.
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas-įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte,
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Neatlygintinai iš kitų ne viešojo sektoriaus subjektų

gautos atsargos apskaitoje

registruojamos grynąja realizavimo verte.
Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,
gimnazija taiko konkrečių kainų metodą.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų
atsargų būdą, kai buhaEurerinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba
pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriama medžiagos ir žaliavos, ūkinis inventorius, vadovėliai ir grožinė
literatūra. Atiduoto naudoti inventoriaus, vadovėlių ir grožinės literatūros įsigijimo savikaina
pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai atiduodama naudoti.
Naudojamas inventorius, vadovėliai ir grožinė literatūra apskaitoma nebalansinėse
sąskaitose .
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Finansiniai įsipareigojimai registruojami tik tada, kai gimnazija prisiima prievolę sumokėti
pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.
Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienus metus gautinos sumos ir pinigai.
Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį
turtą.Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina, finansinės
būklės ataskaitoje pateikiamos atėmus atgautas sumas ir nuvertėjimą (abejotinas skolas).
Gautinų sumų nuvertėjimas nustatomas taikant bendrąjį nuvertėjimo nustatymo būdą, tai
yra atsižvelgiant į pradelstą atsiskaitymo laikotarpį. Gautinos sumos, kurių apmokėjimas pradelstas,
ilgiau kaip 360 dienų, nuvertinamos 100 procentų jų balansinės vertės.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
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Pinigus sudaro įstaigos lėšos banko sąskaitose.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos – iš valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų ir
kitų šaEurinių gauti pinigai arba kitas turtas, skirtas mokyklos nustatytiems tikslams ir
programoms įgyvendinti.
Finansavimo sumos gautos (gautinos) pagal paskirtį skirstomos į:
a) finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;
b) finansavimo sumos kitoms išlaidoms.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti yra gaunamos kaip nemokamai gautas
turtas arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.
Finansavimo sumos

kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms

kompensuoti.
Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis
tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Atidėjiniai
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje
gimnazija turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam
įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei
patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.
Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė
koreguojama, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei paaškėja, kad įsipareigojimų turtu
dengti nereikės ir atidėjinio suma sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
Nuomos sutartims taikomas turinio prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos
nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekoniminės
prasmės.
Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius,
atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek
nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansinė nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi
nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

Veiklos nuoma
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Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir
naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos
sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.
Pajamos
Pajamos pagal pobūdį skirstomos į šias grupes: finansavimo pajamos, kitos pajamos,
finansinės ir investicinės veiklos pajamos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad gimnazija gaus su
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima
patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu kada pripažįstamos sąnaudos,
kurioms kompensuoti skirtos finansavimo sumos, nepriklausomai nuo to ar finansavimo sumos jau
gautos.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos – pagrindinės veiklos ūkinės operacijos, apimančios
pagrindinių nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jam pavestų programų vykdymą,
kaip ugdymo paslaugų pajamos (už B,C kategorijų vairuotojų kursus), nuomos pajamos iš
mokyklos valgyklos patalpų nuomos.
Kitos veiklos pajamos – nuomos pajamos iš trumpalaikės patalpų nuomos (sporto salės),
kuri pagal nuostatus nepriskiriama pagrindinei veiklai, nereikalingų atsargų pardavimo pajamos,
ilgalaikio turto pardavimo pelnas.
Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų
išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai
susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Sąnaudos pagal veiklos rūšis : pagrindinės veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos
sąnaudos.
Prie pagrindinės veiklos sąnaudų yra priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant
nuostatuose nurodytas veiklas.
Pagal sąnaudų pobūdį darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos
registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną, už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir
pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 d.
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Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos : nuostolis dėl valiutos kursų pasikeitimo, baudų ir
delspinigių sąnaudos.
Sandoriai užsienio valiuta
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio
dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių
užsienio valiuta bei užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra
registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos
banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.
Turto nuvertėjimas
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra
vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su
turto balansine verte.
Pripažinus

ilgalaikio

materialiojo

ar

nematerialiojo

turto

nuvertėjimo

nuostolį,

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai
paskirstyta po visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse
sąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos
rezuEuratų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad
turtą reikės panaudoti įsipareigojimui padengti, yra labai maža, informacija apie juos aiškinamajame
rašte nebūtina.
Informacija apie neapibrėžtajį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną pagal neapibrėžtųjų įsipareigojimų pobūdį, sumos kuri gali
būti reikalinga neapibrėžtajam įsipareigojimui padengti, ir jo padengimo laiko neapibrėžtumo
požymius, su neapibrėžtuoju įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybę.
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
mokyklos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai),
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atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės
būklės, veiklos rezuEuratų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos nėra
užskaitoma tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS numato tokias užskaitas :
Pardavus ilgalaikį turtą - VRA rodomas tik sandorio rezuEuratas (pelnas arba nuostolis);
VRA rodomas tik teigiamo ir neigiamo užsienio valiutos kurso poveikio rezuEuratas;
Dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita atliekama su gauta draudimo išmoka;
Gautinos ir mokėtinos sumos su tuo pačiu subjektu, gali būti sudengiamos tik pagal tarpusavio
suderinimo aktą.
Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius
rezuEuratus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.
Segmentai
Mokyklos apskaita tvarkoma pagal veikos segmentus. Segmentai - mokyklos pagrindinės
veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes mokyklos teikiamas
viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.
Gimnazija skiria švietimo ir socialinės apsaugos segmentus.
Pagal kiekvieną segmentą pateikiama segmento sąnaudos ir segmento pinigų srautai.
Apskaitos politikos keitimas
Gimnazija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų
galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia
mokyklos finansinės būklės, veiklos rezuEuratų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms
nustatyti.
Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto,
įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu.
Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį
būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista
apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.
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Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo
remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.
Mokyklos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezuEuratas įtraukiamas į tą veiklos rezuEuratų
ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu
turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio
pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.
Apskaitos klaidų taisymas
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma reikšminga suma , kuri
sudaro 0,25 procentą įstaigos turto vertės . Rengiant šį ataskaitų rinkinį reikšminga suma sudaro 1928
Eur.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
3.1 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2015 m. pateikta 1
priede.
Nuvertėjusio Nematerialiojo turto nėra.
Nematerialiojo turto vienetų, kurių tarnavimo laikas neribotas, nėra.
Nematerialusiojo turto (programinės įrangos), kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar
naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra :
Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

9889,06

9889,06

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip
įsipareigojimo vykdymo garantija nėra.
Nematerialiojo turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje, nėra.
Naujo turto įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, nėra.
3.2 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2015 m.
pateikta 4 pastaboje.
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Įsigyta ilgalaikio materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį :
Įsigijimo
Eil. Nr.

1

2

Finansavimo šaEurinis

Perimta valdyti ,naudoti
patikėjomo teise turtas
Įsigyta kompiuterinė
krepšelio lėšų

ir

įranga

Nusidėvėjimas

savikaina

disponuoti
38120,66
iš

mokinio

4000

Nurašytas ir likviduotas ilgalaikis turtas (biuro įranga ir kitas kito materialaus turto)
Pavadinimas

Suma

Įsigijimo savikaina

6823,02

Sukauptas nusidėvėjimas

6823,02

Nuvertėjimas

0

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo
savikaina yra:
Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
100457,90

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, nėra.
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.
Materialiojo turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje 13013,98 Eur.
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas mokykos veikloje, nėra.
Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš
nuomos, nėra.
Materialiojo turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės
nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną nėra.
Ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kuEurūros
vertybių grupių, nėra.
Turto, perduoto turto bankui, nėra.
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3.3 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2014 m pateikta 8pastaboje.
Sumų, pateiktų 8 pastaboje , detalizavimas :

Eil. Nr.

Ataskaitinio laikotarpio įsigijimo
savikaina, įsigytų
atsargų

Atsargų grupės pavadinimas

Praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
įsigijimo
savikaina
9592,16

1.

Medžiagos ir žaliavos :

1.1.

Medžiagos mokslo ir mokymo tikslams

898,47

1.2.

Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys

2078,56

1.3.

Kuras, degalai, tepalai

5949,00

1.4.

Atsarginės dalys

666,13

2.

Ūkinis inventorius :

11035,98

2.1.

Ūkinis inventorius

5418,29

2.2.

Vadovėliai ir grožinė literatūra

5617,69

Iš viso:

20628,14

Reikšmingai padidėjo:
1. Kuro, degalų, tepalų įsigijimo suma - 21216 Eur.Atsarginių dalių įsigijomo suma
2300Eur.Šios medžiagos sunaudotos mokyklinio autobuso eksploatacijai.
2. Vadovėlių ir grožinės literatūros įsigijimo suma – 19396,75 Eur. atsižvelgiant į Mokinio
krepšelio lėšų paskirstymo metodiką.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:
Eil. Nr.
1.

Pavadinimas
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

Ataskaitinis
laikotarpis (Eur)

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis Suma (Eur)

286,76

202,88

Atsargų likutį sudaro kuras mokyklinių autobusų bakuose įsigijimo savikaina.
Aplinkybių ir ūkinių įvykių, dėl kurių sumažinta ar atkurta atsargų vertė, nebuvo, kadangi
visos atsargos sunaudojamos įstaigos veikloje.
Atsargų, laikomų pas trečiuosius asmenis, nėra.
Strateginių ir neliečiamų atsargų nėra.
Ilgalaikio materialiojo ar biologinio turto, skirto parduoti, nėra.
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3.4 Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 9 pastaboje.
Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:
Eil. Nr.
1.
2.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Spaudos prenumerata
Transporto draudimas
Iš viso:

Ataskaitinis
laikotarpis
(Eur)
154,74
1088,40
1243,14

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis (Eur)
154,18
1214
1368,18

3.5 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų savikainą, nuvertėjimą ir balansinę
vertę pateikta 10 pastaboje.
Gautinas sumas už turto naudojimą (patalpų nuoma)sudaro:
Eil. Nr.

1.
2.

Gautinos sumos

Mokyklos valgyklos nuoma
Gautinos įmokos užpaslaugas švietimo įstaigoje
Iš viso:

Ataskaitinis
laikotarpis
(Eur)
2658,84
3411,86
6070,67

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis (Eur)

Ataskaitinis
laikotarpis
(Eur)
373641,11
99968,03
12099,60

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis (Eur)

604,84
4761,17
256330,47

21934,45
15243,06
360556,08

542,28
542,28
374306,39

811,71
811,71
512535,94

999,26
3835,57
4834,83

Sukauptas gautinas sumas sudaro:
Eil. Nr.

Sukauptos gautinos sumos

1

Iš biudžeto:
Sukauptiems atostoginiams (valstybės )
Sukauptiems atostoginiams (savivaldybės )
Mokėtinos sumos darbuotojams (valstybės)
Mokėtinos sumos Sodrai (valstybės)
Mokėtinos sumos darbuotojams (savivaldybės)
Mokėtinos sumos Sodrai (savivaldybės)
Tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas
paslaugas (savivaldybės biudžetas)
Iš kitų šaEurinių:
Sukauptos pajamos už suteiktas paskaugas
Iš viso:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų nuvertėjimas skaičiuotas nebuvo.
3.6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 11 pastaba
Pinigų likutį banke sudaro pinigai iš kitų šaEurinių:
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Eil. Nr.
1.
2.
3.
4

Pinigų šaEurinis
Kiti šaEuriniai(2% GPM ,parama)
Įplaukos už teikiamas paslaugas
Projektas Comenius EUR
Projektas Erasmus+ EUR
Iš viso :

Ataskaitinis
laikotarpis
(Eur)
3237,75
177,56
0
47819,19

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis (Eur)

51234,50

12273,97

1126,34
105,11
11042,52
0

3.7. Finansavimo sumos pagal šaEurinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį.
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaEurinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per
ataskaitinį laikotarpį pateikta 12 pastaboje
3.8. Finansavimo sumų likučiai
. Informacija apie finansavimo sumų likučius 12 pastaboje .
3.9 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas susmas
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17 pastaboje.
Mokėtinos sumos susijusios su vykdoma veikla:
a) tiekėjams mokėtinos sumos
Eil. Nr.

Mokėtinos sumos

Ataskaitinis
laikotarpis (Eur)

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis (Eur)Suma
(Eur)

Už:
1.

Elektros energiją

2861,01

2.

Už dujas šildymui

212753,19

3.

Ryšių paslaugas

267,17

4.

ŠaEuro vandens ir kanalizacijos tiekimą

918,64

9.

Kitas paslaugas

6390,74

10.

Mokinių pavėžėjimą

23008,33

11.

Transporto sąnaudos

4211,44

12.

Nemokamą mokinių maitinimą

4560,63

13.

Darželio ugdytinių maitinimą

4189,85

14.

Už prekes

2082,24

Iš viso:

261243,25

b) sukauptos mokėtinos sumos
Eil. Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis
(Eur)

Sukauptos mokėtinos sumos

1.

Sukauptos atostoginių sąnaudos

85560,89

2.

Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos

26506,77
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3.

Kitos sumos?????
Iš viso:

114332,75

Dėl negauto finansavimo per ataskaitinį laikotarpį reikšmingai padidėjo:
tiekėjams mokėtinos sumos, tame tarpe išlaidų kompensavimas – 21974 ,30 Eur
(23,1 %);
su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 43128,51 Eur (3,3 karto) .
Sukauptos mokėtinos sumos sumažėjo 39825,20 Eur. dėl sumažėjusių atostoginių kaupinių.

3.10. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta 10 priede.
3.11.Kitos pajamos
Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:
Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

Ataskaitinis
laikotarpis
suma (Eur)

1.

Už valstybinės lietuvių kalbos ir LR konstitucijos pagrindinį
egzaminą

2.

Ugdymo paslaugų pajamos (už B,C kategorijų vairuotojų kursus)

15600,00

3.

Mokyklos valgyklos nuoma

2970,06

Iš viso:

18570,06

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis (Eur)
78,00
2800,00
2878,00

Kitos veiklos pajamas sudaro:
Eil. Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis (Eur)

Pajamų pavadinimas

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis (Eur)

1.

Mokyklos valgyklos nuoma

2436,96

2.

Trumpalaikė sporto salės nuoma

1090,00

1575,00

Iš viso:

1090,00

4011,96

Mokyklos valgyklos patalpų nuoma, gauta per ataskaitinį laikotarpį pergrupuota iš kitos
veiklos į pagrindinės veiklos pajamas, kadangi mokinių maitinimas yra viena iš pagrindinių veiklos
funkcijų nurodytų

mokyklos nuostatuose ir gautos pajamos naudojamos pagrindinei veiklai

finansuoti.
Ugdymo paslaugų pajamos (už B,C kategorijų vairuotojų kursus) lyginant su praėjusiu
laikotarpiu padidėjo nes 2012 metais šios pajamos buvo gautos tik nuo rugsėjo 1 d. prijungus
jaunimo mokyklą.
. Informacija apie kitas pajamas pateikta 11 priede.
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3.12. Sąnaudos.
Sąnaudų paskirstymas pagal veiklos rūšis:
pagrindinės veiklos sąnaudos;
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.
Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal finansavimo šaEurinius:
Eil. Nr.

Sąnaudos

Ataskaitinis
laikotarpis
suma (Eur)

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis suma
(Eur)

3480456,74

3075993,62

1.

Iš finansavimo sumų

2.

Kitų pajamų (susigrąžintų iš biudžeto)

15143,94

2878

3

Nuompinigių (susigrąžintų iš biudžeto)

4190,73

4203,20

4

Iš lėšų, gautų už parduotą metalo laužą

68,00

1823,76

3499859,41

3084898,58

Iš viso :

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:
Eil.
Nr.

1
1.
2.

Darbo santykių rūšis

2
Etatų sąraše nurodyti
darbuotojai
Kiti darbuotojai, kurie
teikė paslaugas ir atliko
darbus pagal kitas nei
darbo sutartis, savo
ekonomine prasme
atitinkančias darbo
santykių esmę (t. y.
dirbantiems pagal
terminuotas, autorines ir
panašias darbo sutartis)
Iš viso:

Darbo užmokesčio
sąnaudos (Eur)

Socialinio draudimo
sąnaudos (Eur)

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs at.
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

3359,22

0

1040,69

Darbuotojų
skaičius (vnt)

Praėjęs at. Ataskaiti Pr
nis
laikotarpis
aėję
laikotar
s at.
pis
laik
3
4
5
6
7
8
2121859,61 1851744,83 655240,55 569846,16
107
82

0

2125218,83 1851744,83 656281,24 569846,16

7

0

114

82

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams padidėjo 273474 Eur
(14,8 %) dėl 2012 m. prijungtų Prienų specialiosios ir Jaunimo mokyklų darbuotojų darbo
užmokesčio. Pagal autorines sutartis darbo užmokestis išmokėtas iš projekto „MTP“ lėšų.
Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal sąnaudų pobūdį:
Eil. Nr.

Sąnaudos

Ataskaitinis
laikotarpis
suma (Eur)
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1.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos

83778,25

49960,16

2.

Komunalinių paslaugų ir ryšių

228808,66

212976,95

3.

Komandiruočių

8925,63

6280,15

4.

Transporto

37317,80

10790,03

5.

Kvalifikacijos kėlimo

4822,00

4600,00

6.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo

6852,46

30885,72

7.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

46218,91

47493,15

8.

Socialinių išmokų

240343,08

25540,39

9

Nuomos

7797,58

5427,36

Kitų paslaugų

50565,53

39064,85

10.

Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo :
1. Nusidėvėjimo sąnaudos - 33818,09 Eur (68 %) dėl 2012 metais prijungtų mokyklų
perduoto turto .
2. Komunalinių paslaugų ir ryšių - 15831,71 Eur. (7 %) dėl specialiojo ugdymo skyriaus
perkamų paslaugų.
3. Transporto – 26527,77 Eur. (2,5 karto).

2012 m. mokyklinis autobusas buvo

eksploatuojamas tik nuo rugsėjo 1d., 2013 m. per visą ataskaitinį laikotarpį. Be to 2013 m. rugpjūčio
mėn. įsigytas antras mokyklinis autobusas.
4. Nuomos – 2370,22 Eur. (44%) dėl vairavimo aikštelės nuomos ;
5. Kitų paslaugų – 11500,68 Eur. (29 %) dėl specialiojo ugdymo skyriaus mokinių maitinimo
paslaugos pirkimo.
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos :
Eil. Nr.

1.

Sąnaudos

Ataskaitinis
laikotarpis
suma (Eur)

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
(Eur)Suma (Eur)

Finansavimo sumų (sumokėti delspinigiai)

1460,33

562,97

Iš viso :

1460,33

562,97

Dėl negauto finansavimo gimnazija laiku neatsiskaitė už dujas, naudojamas šildymui, todėl
turėjo sumokėti 1460,33 Eur delspnigių.
3.13. Turto nuvertėjimas
Per ataskaitinį laikotarpį pripažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių
informacija.
Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
-288,83
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2012 m. pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma nurašyta, nurašius ir likvidavus valstybės
turtą (interneto radio ryšio įrangą), pagrindas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 03 28
sprendimas Nr. T3-66 „Dėl valstybės turto nurašymo“.
3.14. Finansinė nuoma (lizingas), veiklos nuoma.
Turto naudojamo pagal finansinės nuomos sutartis (lizingą) paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną nėra.
Kitos reikšmingos informacijos apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus nėra.
3.15 Veiklos nuoma
Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:
Eil. Nr.

Veiklos nuomos sutarčių pobūdis

Sutarties terminas

1.

„Švietimo įstaigų valgyklų patalpų, įrangos bei inventoriaus
nuomos sutartis Nr. 73/D1-144

2003 07 30 - 2013 07 29

2.

Jiezno gimnazijas mokyklos aktų salės trumpalaikės nuomos
sutartis Nr. 6

2013 11 05 - 2013 12 19

3.

Kopijavimo aparato nuomos sutartis Nr.0213

2010 12 31 - 2013 12 31

4.

Kopijavimo aparato nuomos sutartis Nr. 140102

2014 01 02 – 2014 12 31

5.

Automobilizmo aikštelės nuomos sutartis Nr.2012 09 17/01

2012 09 15 - 2014 09 01

6.

Savivaldybės turto(mokyklos valgyklos) nuomos sutartis Nr.005

2013 09 01 - 2014 08 31

7.

Jiezno gimnazijas mokyklos aktų salės trumpalaikės nuomos
sutartis Nr. 1

2014 01 07 - 2014 02 27

Išnuomoto turto balansinė vertė:
Eil. Nr.

1.

Turto grupė

Mašinos ir įrengimai

Balansinė vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje (Eur)

Balansinė vertė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(Eur)

5628,00

16428,00

Informacija apie būsimąsias pagrindinės nuomos įmokas, numatomas gauti pagal pasirašytas
veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius pateikta 12 priede.
Nuomos įmokos, kurias numatoma gauti sudaro mokyklos valgyklos nuoma (390,40 x 8
mėn.) 3123 Eur, ir trumpalaikė aktų salės nuoma (16 val.x20 Eur) 320 Eur.
Informacija apie būsimąsias pagrindinės nuomos įmokas, kurias numatoma sumokėti pagal
pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius, pateikta 13 priede.
Įmokas, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, sudaro
mokestis už dauginimo aparato kopijas . Vienos kopijos kaina 0,06 Eur. Vidutinis metinis kopijų
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skaičius 83333 vnt. (83333x0,06=5000) ir asfaEuruotos aikštelės nuoma vairuotojų pirminio mokymo
tikslams, mokant 121 Eur mėnesiui (121x8 mėn.=968).
3.16 Pagal panaudos sutartis gautas turtas.
Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:
Eil. Nr.
1.

Panaudos sutarčių pobūdis

Sutarties terminas

Prienų rajono savivaldybės administracija

2005 12 20 -

Galimybė pratęsti panaudos
laikotarpį
Neterminuota

Panaudos sutartis Nr.D1-21
2.

Prienų rajono savivaldybė

2002 12 06-2022 12 06

Nenumatyta

Panaudos sutartis Nr. (9.28)-D1-2013/644
3.

Prienų rajono savivaldybė

2012 09 03–2022 09 03

Nenumatyta

Panaudos sutartis Nr. (9.28)-D1-2012/525
4.

Prienų
rajono
savivaldybės
sprendimas Nr. T3-265

5.

Prienų rajono savivaldybė

tarybos

2005 11 03-2025 11 03

Nenumatyta

2006 12 14-2026 12 14

Nenumatyta

2004 11 24-2024 11 24

Nenumatyta

2008 06 26-2028 06 26

Nenumatyta

2005 03 02-2025 03 02

Nenumatyta

2006 04 20-2026 04 20

Nenumatyta

2005 12 22-2025 12 22

Nenumatyta

2004 12 29-2024 12 29

Nenumatyta

Panaudos sutartis Nr. (9.28)-D1-2012/718
6.

Prienų rajono savivaldybė
Panaudos sutartis Nr. (9.28)-D1-2012/690

7.

Prienų rajono savivaldybė
Panaudos sutartis Nr. (9.28)-D1-2012/695

8.

Prienų rajono savivaldybė
Panaudos sutartis Nr. (9.28)-D1-2012/709

9.

Prienų rajono savivaldybė
Panaudos sutartis Nr. (9.28)-D1-2012/730

10.

Prienų rajono savivaldybė
Panaudos sutartis Nr. (9.28)-D1-2012/747

11.

Prienų rajono savivaldybė
Panaudos sutartis Nr. (9.28)-D1-2012/706

12.

Pedagogų profesinės raidos
centras
Panaudos sutartis Nr.V7-192(9.28)

2008 10 15- 2011 10 30

Nenumatyta

13.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
centras

2013 02 21- 2022 09 11

Nenumatyta

2013 12 16-2023 12 02

Nenumatyta

2013 12 09-2014 05 01

Nenumatyta

Panaudos sutartis Nr.3ESF4-107
14.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
centras
Panaudos sutartis Nr.3ESF4-312

15.

Ugdymo plėtros centras
Panaudos sutartis Nr.F5-338

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė:
Eil. Nr.

Vertė ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje (Eur)

Turto grupė

21

Vertė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (Eur)

JIEZNO GIMNAZIJA
2015 m. gruodžio 31 d.
Finansinių atskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)
1.

Programinė įranga ir jos licencijos

2814,00

1581,00

2.

Kiti pastatai

39886,03

39886,03

3.

Baldai ir biuro įranga

62907,23

45719,33

4.

Medžiagos,žaliavos ir ūkinis inventorius

8759,02

Iš viso:

114366,28

87186,36

3.17 Finansinės ir investicinės veiklos rezuEuratas.
Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 14 priede.

3.18 Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir poataskaitinių įvykių
užregistruota:
Eil. Nr.
1.

Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje (Eur)

Atidėjinio pavadinimas

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (Eur)

Išeitinės išmokos darbuotojams

130913,26

Iš viso:

130913,26

Atidėjinys panaudotas 2012 m. prijungtų Prienų jaunimo ir Prienų specialiosios mokyklų
darbuotojų išeitinėms išmokoms ir nuo jų priskaitytoms valstybinio socialinio draudimo įmokoms
išmokėti.
3.19 Segmentai
2013 m. informacija pagal veiklos segmentus pateikta 15 priede.
3.20. Grynojo turto pokyčių ataskaita
Grynojo turto pokyčio ataskaitoje staipsnyje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma einamųjų
metų perviršio ir sukaupto ankstesnių metų perviršio suma. Einamųjų metų perviršis 257,39 Eur mokyklos uždirbtas perviršis, kurį sudaro :
Pavadinimas

Suma

Pajamos už turto nuomą

46060,06

Pajamos už teikiamas paslaugas

15600,00

Viso pajamų ne iš finansavimo

19660,06

sumų :
SPP sąnaudos

-15143,94

Susigrąžintų nuompinigių sąnaudos

- 4190,73

Kitos sąnaudos (lėšos už parduotą

-68,00

turtą)
Viso sąnaudų iš ne finansavimo
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sumų:
= perviršis

257,39

3.21 Pinigų srautų ataskaita.
Pinigų srautus sudaro tiesioginiai pinigų srautai - pinigų įplaukos į mokyklos banko sąskaitas ir
pinigų išmokos iš banko sąskaitų.
Įplaukas už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 19442,74 Eur. sudaro gautos įplaukos iš patalpų
nuomos 3842,74 Eur. ir už suteiktas paslaugas 15600,00 Eur.
Įplaukas už suteiktas paslaugas iš biudžeto sudaro susigrąžintos įmokos už patalpų nuomą ir
suteiktas paslaugas - 19442,74 Eur;
Kitas įplaukas 174,80 Eur. sudaro Prienų rajono švietimo centro atstatytos komandiruočių
sąnaudos.
Kitas išmokas - 1623,22 Eur

sudaro: sumokėti delspinigiai

1460,33 Eur. , skolos

administravimo išlaidos 35,36 Eur., įmoka už sugadintus pažymėjimus 32,00 Eur., valiutos ketimo
išlaidos - 95,53 Eur.
Investicinės veiklos pinigų srautus sudaro ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos per ataskaitinį
laikotarpį iš: uždirbtų pajamų 1452,00 Eur., projekto „Svajonė žaisti“ paramos lėšų (kiti šaEuriniai)
10000 Eur. ir „Bėdų turgaus“ paramos lėšų likučio (kiti šaEuriniai) 1700 Eur.
Finansinės veiklos pinigų srautus 10000 Eur sudaro gautos projekto „Svajonė žaisti“ paramos
lėšos.

Direktorė

Ramutė Bubnienė

Vyr. buhaEurerė

Živilė Niūklienė

23

JIEZNO GIMNAZIJA
2015 m. gruodžio 31 d.
Finansinių atskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

24

JIEZNO GIMNAZIJA
2015 m. gruodžio 31 d.
Finansinių atskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

`

25

JIEZNO GIMNAZIJA
2015 m. gruodžio 31 d.
Finansinių atskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

26

27

