Mokykloje yra naudojamas ilgalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis:
29128,85 eurai (valst.l), 4306,75 eurai, (sav.l.), i5 kitq Saltiniq (sutrikusio intelekto Zmoniq globos
bendrijos VILTIS) - 637 ,16 eurai.
Pridedama: 12 ojo VSAFO 1 priedas.

II.3. Trumpalaikisturtas
II.3.1 Atsargos
Atsargomis laikomas mokyklos trumpalaikis turtas, kuris naudojamas veikloje ir atitinka atsargq
apibreZimq, pateikt4 8 - ajame VSAFAS Atsargos.
Registruoj amo s atsargo s ap skaitoj e isi gij imo savikaina.
I atsargq isigijimo savikain4 iskaitomas atsargq pirkimo PVM, nuolaidos ir nukainojimo sumos.
Atsargos suskirstytos I grupes: Dkines medZiagos, kuras, inventorius. Ukiniq medZiagq likutis
I075,61
eurai, kuro likutis - 272,25 eurq. Inventorius, kuris atiduodamas naudojimui iSkeliamas i nebalansing
sqskait4. Nebalansineje s4skaitoje inventorius apskaitomas kiekiu ir suma kontroles tikslais. 2016 12 31
inventoriaus likutis - 340623,42 eurai.
Mokykloje yra pagal panaudos sutartis naudojimo inventorius. 1107,23 eurai - (Valst.l.), 157,55
eurai - sav.l., i5 kitq Saltiniq (sutrikusio intelekto Zmoniq globos bendrijos VILTIS ) - 1431,89 eurai.
Saugojimui priimtas turtas - 2808,17 eurq.
Pridedama: 8 ojo VSAFO 1 priedas.

-

11.3.2 lSankstiniai apmokdjimai

Mokykla i5ankstiniais mokejimais apmokejo uZ laikra5diq prenumerat4 UAB "spaudos keliaso' ,
Lietuvos pa5tas, UAB ,,Apskaitos ir audito Zinios,, - 194,04 eurai ir tiekejams uZ komunalines paslaugas
3157,78 eun1. Ateinandiq laikotarpiq s4naudq 2016.12.31 mokykloj e yra -2210,99 eurai. Siq sum4 sudaro
transporto privalomas ir kasko draudimas.
Pridedama: 6 ojo VSAFO 6 priedas.

-

II.3.3 Per vienerius metus gautinos sumos
Gaulinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai mokykla igyja teisE gauti pinigus ar kitq
finansini turlq pagal I7-qL VSAFAS Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai. Gautinos sumos
pirminio pripaZinimo metu mokykloje grupuojamos pagal Siuos poZymius: laikotarpi, moketoj4 tikslq.
Pagal atsiskaitymo laikotarpi gautinos sumos skirstomos i ilgalaikes (ilgiau negu 12 -men.) ir
trumpalaikes. Pagal moketoj4 gautinos sumos skirstomos i gautinas sumas i5 finansavimo sumq tiekejq, iS
pirkejq ir kitas gautinas sumas.
Ilgalaikiq gautinq sumq mokykloje nera.
Trumpalaikes gautinas sumas sudaro: Gautinos sumos uZ turto nuome- 356,60 eurai, gautinos
sumos uZ suteiktas paslaugas - 241,90 euas, Gautinos sumos uZ prailgintq grupQ ir daugiafunkcio centro
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- 246,82 eurai. Sukauptos finansavimo pajamos :
skolq tiekejams nera
sukauptos nepanaudotos atostog os 20 | 6-12-3 r -37 839,3 1 eurai.
sukauptq leSq uZ teikiamas paslaugas (spec. programq) savivaldybeje yra 800,00 eury.
Pridedama: 17 ojo VSAFO 7 priedas.

II.3.4 Piniginis turtas
Piniginiam turtui priskiriami visi mokyklos kasoje ir banke turimi pinigai ir piligq ekvivalentai.
Mokyklos apskaitoje piniginis turtas registruojamas eurais. Piniginis turtai grupuojamur-i Siur grupes:
pinigai ir pinigq ekvivalentai, pinigai kasoje.

