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Apskaitos politika
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Finansinių ataskaitų forma
Metinė
Finansinių ataskaitų valiuta
Eurai
Nematerialusis turtas
2016 m. nematerialaus turto (NT) įsigyta nebuvo. NT nurašyta nebuvo.
Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 0 eur.
Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pab. 11414.
Likutinė NT vertė 0 eur.
Aiškinamoji lentelė P3
Ilgalaikis materialusis turtas
2016 m. ilgalaikio materialaus turto (IMT) nebuvo.
Neatlygintinai gauta IMT iš Šakių r. savivaldybės Nebaigta statyba už 307717 eur.
2016 m. IMT nurašyta nebuvo.
Apskaičiuotas IMT nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 41874 eur.Sukaupt.nusidėv 739503 eur
Likutinė IMT vertė 2380240 eur. Aiškinamoji lentelė P4
Biologinis turtas
Biologinio turto mokykla neturi
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų mokykla neturi.
Atsargos
Neatlygintinai gauta atsargų iš Šakių r. savivaldybės už 39,61 eur.
2016 m. įsigyta maisto produktų už 83571 eur. ūkinių prekių (tame tarpe ir ūkinio inventoriaus,
mokymo priemonių)už 28718 eur.Degalų,tepalų,atsarginių dalių už 11989 eur,spaudinių 7267 eur
Visos atsragos sunaudotos savo reikmėms.
Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pab. 0 eur.
Finansavimo sumos
2016 m. gauta lėšų iš VB nepin.turtui 57963, kt. išlaidoms 1076913 eur. neatlygintinai 246182 eur.
2016 m. gauta lėšų iš SB nepin.turtui 39097, kt. išlaidoms 394989 eur. neatlygintinai 61575 eur.
2016 m. gauta lėšų iš ES nebuvo.
2016 m. gauta lėšų iš KŠ kt. išlaidoms 1549 eur. Panaudota savo veikloje 1612265 eur.
Fin. sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pab. 2382408 eur.
Atidėjiniai
Atidėjinių mokykla neturi
Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
Nuomos ir lizingų mokykla neturi.
Segmentai
Naudojami du segmentai. Švietimas ir socialinė apsauga.
Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
Nėra
Kitos pajamos
2016 m. gautos pajamos už maitinimą 34485 eur.
Už priešmokyklinį/ikimokyklinį ugdymą ir kopijavimą 955 eur.
Sąnaudos
2016 m. patirta sanaudų už 1649364 eur. Daugiausia DU ir SD 1388807 eur.
Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
Valstybės skolų ir kitų skolinimosi išlaidų nebuvo.
Operacijos užsienio valiuta
Operacijų užsienio valiuta nebuvo.
Straipsnių tarpusavio užskaitos
Tarpusavio užskaitų nebuvo.
Kiti apskaitos principai
Mokyklos apskaitoje operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos sudaromos
taikant bendruosius principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo,
piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.
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Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose
atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

1

