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I. BENDROJI DALIS
Marrj
es S[duvos gimnazija, fregishuota j uridiniq asmenq registre
2006 m. rugsejo 1 d., rejestro Nr.113884. Savininko teises ir pareigas igyvendina Marijampoles
savivaldybes taryba.
veiklos rii3is pagal EVRK- vidurinis ugdymas (kodas 85.31.20.);
valstybes funkcijq
os kodas 09.02.02.01. Kita ve,ikla skirstoma pagal valstybes
tuntcijas: 09.06.01.01 (papildomos Svietimo paslaugos) ir 10.04.01.40. (kitos socialines paramos
iSmokos).

nuostatuose nustaq4as funkcijas. Gimnazijos buveinds adresas:
fstaiga
R.Juknevidiaus g. 32, T-68208 Marijampole. {staigos kodas - 300:t94972.
Marijampo es Slduvos gimnazija yra biudZetine istaiga, finansuojama i5
Marij ampoles savival
biudZeto. Finansines ataskaitos teikiarnos uZ pilnus 2020 biudZetinius
metus, pateikiami
i5reik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - eurais.
liuojamq, asocijuotq ar kitaip administru<>jamq subjektrl, struktflriniq
{staiga,
rripnp+rr na+rrri

Marijampo
93) darbuotojai.

Suduvos gimnazijoje per 2020 metus vidrutini5kai dirbo 92 (2019 metais
jq, dirbandiq pagal autorines sutartis ir panaiias, nera.

II. APSKAJTOS POLITIKA
Gimnazii
VieSojo sektoriaus
Gimnazi
apskaitos duomenys

parengtos finansines ataskaitos atitinka VSI\FAS, kaip tai nustatfa
ybes f statyme.
apskaitos politika yra apskaitos vadovo sud,etine dalis, uZtikrinanti, kad
kiekvieno taikytino VSAIAS reikalavimus. Gimnazijos apskaitos

inta 2020 m. kovo 2 d. isakl,rnu l.lr.V-36. Jeigu nera konkretaus
gimnaztja
vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais
,
ataskaitrl rinkinio pateikimas". Istaigos finansiniai metai sutampa su
kalendoriniais metais,
ataslaitinis laikotarpis sutampa su lialendoriniu ketvirdiu. Apskaitai
tvarkyti naudojama
Apskaitos programa ,,FINAS', kuri pritaiklta tvarklti apskait4

politika atnaujinta ir
VSAI'AS reikalavi
VSAFAS ,,Finansini

pagal VSAFAS

turtas yra pripaZjstamas, jei atitintka vie5ojo sektoriaus subjekto

, iverlinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finanshdse
Nematerialusis tuftas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje
savikaina. Nematerialiojo tufio naudingo lamavimo laikas ir amortizacijos
normatlvai nustatl.'ti ir patvirlinti gimnazijos direktoriaus isakymu. {staiga turi ilgalaikio
nematerialiojo turto
ataskaitose
registruoj amas isi

us.
:

nematerialioj o turto
Gimnazijoj
tamavimo laikas.
1 lenteld

programine jranga. licencijos ir kitas nematerialusis nrtas.
yra Sios ilgalaikio nematerialiojo turto grup6s, joms nustatytas naudingo

Ilgalaikis
vieSojo sektoriaus
apskaitoje ir pateikimo

terialusis turtas pripazistamas ir registru0jamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgal4ikio materialioj o tuft o pripaZi.nimo, iverlinimo, registavimo
inese ataskaitose reikalavimus.

tarnavimo laikas

,j:

Ilgalaikis

ialusis turtas pagal pobiidi skirstomas ipagrindines grqpgs, nustatltas

VSAFAS.

Ilgalaikis aterialusis
ialusis turtas pagal pobUdi piminio trrripaZinimo momentu apskaitde
registruojamas isigiji r savikainp, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus; kaip nurodl'ta
ilgalaikio materialioj turto ginlnazijos tvarkos apra5e. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis
materialusis turtas
Lansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, ale4us sukaupt4
nusidevejim4 ir n
imo. jei jis yra. sumq.
Ilgalaikio
ialiojo tur1o nudevimoji vefie yra nuosekliai paskirstoma::per visQ turto
naudingo tamavimo
Nusidiivej imas skaidiuojamas taikant tiesiogiai prop.otoing4 (tiesini)
metod4 pagal k
materialiojo Rrno nusidevejimo nomratyvus. pawirrintus gimnazijos
direktoriaus isakymu. Nurasant tWA, jo fsigijimo savikaina, sulkaupto
nuvertejimo sumos
lstaigoje
24 isaklmu Nr. V-66
lito perskaidiavimo i
yra Sios ilgalaikio materialiojo turlo grupes, joms nustafytas naudingo
Gimnazij
tamavimo laikas.
2 lenteld Ilsalaikio
tamavimo laikas

kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, taip pat uzstat)4o turto kaip
garantrj4, tuto jsigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis, hfto

Turto,
isipareigojimq ir,ykd
kuris nenaudoj amas
Atsargos

rs

veikloje. nera.
istamos ir registruojamos apskaitoje, jr:i jos atitinka vie-Sojo sektoriaus
mo, fvertinimo, registravimo apskai.toje
pateikimo finansin6se

ir

subjekto atsargq
ataskaitose reikalavim

Atsargos p
priskiriamas
karto itraukiama !
grlnnazu

oJ

e

Gautinos
Veliau
nuvertejimo nuostoli
atemus nuvertejimo

.ikes gautinps sumos ataskaitose parodomos amortizuota saVikain4 atemus
o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikain4

apskaitos ypatumai

Pinigai

ir

finansavimo sqnaudq
reikalavimus.

o

lius. Gautinq sumq nuvertejimo apskaidiavimo principai ir gautinq sumq
ni iSankstiniq aprnokejimq ir gautinq sunrq tvarkos apraSe.
ekvivalentai - pinigai kasoje ir banko s4skaitose.
sumq standartas nustato finansavimo sumq, finansavimo pajamq ir
oi regisftavimo apskaitoje ir pateikimo finansindse ataskaitose

sumos pripaZistamos, kai atitinka VSAFAI} nustatytus

o sumos - istaigos i5 savivaldybes, valstyibes biudZeto, ES ir kitq Saltiniq
gauti pinigai arba ki s hllas, skirtas istaigos tikslams ir programoms igyvendinti. Finansavimo
sumos apima istaigos
kitas ldSas
istaigos iSlaidoms k
{staigos
sumas nepiniginiam

veliau Sie isipareigoji
Ilgalaikiai
T
Pajamq
registravimo apskaitoj
Pajamq
padiu laikotarpiu, kai

igojimai

amortizuota sav:ikaina;
- isigijimo sa.rikaina.
vie5ojo sektoriaus subj ekto pajamq, pripaZinimo, ivertinimo,
ir pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimus.

-

t lsrpareigolimai

Pajamos

laikotarpi, kuri yra
gavimo momento.
S4naudq
ivertinimo, registra
Sqnaudos
tuo ataskaitiniu
i5leidimo iaik4. Tais
susieti su konkeiiq
laikotarpiais, Sios iSlai
Segm
priklausomai nuo atli
finansavimo sumos,
pagal valstybes
turto, finansavimo
sumos turi buti

Apskaitos
kaip vieSojo
jveriiq keitimas bei
iverdiq keitim4 ir

'

Ukiniq

isipareigojimq,
laikomas apskaitos po
ataskaitiniq laik
iiraiSka individualiai
didesne nei 0,5
EUR.).

t. y. kurf suteikiamos paslaugos ar kt., nepriklausomai nuo pinigq

nustato vieSojo sektoriaus subjekto sqnaudq pripaZinimo,
grupavimo ir pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimus.
vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais
su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant ! pinigq
ataskaitini laikotarpj padarl.tq iSlaidq neimanoma tiesiogiai
ir jos neduos ekonomines rnudos ateinandiais ataskaitiniais
s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada patirlos.
Gimnazil finansinese ataskaitose pateiklia informacij4 pagal segmentus
funkcijq (gimnazijos valstybes funkcija - Svietimas). Turtas,
pajamos, sqnaudos ir pinigq srautai pirminiams segmentarns
pagal tai, kokioms programorns vykdlti skiriami iStekliai. Jei
ir sqnaudq priskyrimo segmenlli pagrindas yra neai5kus, Sios
gimnazijos veiklos dal! apimandiam segmentui.
iveriiq keitimo ir klaidq taisymo standartas nurodo.
e turi bfiti registruojamas apskaitos politikos ir apskaitiniq
ir kokia informacija apie apskaitos politikos bei apskaitinirl
buti pateikiama finansindse ataskaitose.
pripaZinimo, apskaitos ar del
atsirandandio tufto,
imo sumql pajamq ir (arba) s4naudq verlj.nimo apskaitoje pakeitimas yra
ikos keitimtri.
laikotarpip gali buti pastebetos apskaitos klaidos, padaq.tos praejusir4
finansinesQ ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine
ra kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio lJaidq vertinemis i5raiSkomis yra
per praej4sius finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes (8058,01

jq

q

III. PASTABOS

bikl6s ataskaitoje pateikta informaclja atitinka gimnazijos turto,
finansavimo sumq,
P1.
Per 2020

eigojimq ip grynojo turlo blklg paskuting ataskaitinio laikotarpio dienq.
nematerialusis turtas.
istaiga isigijo ilgalaikio nematerialaus hrto uZ 3640,00 EUR. (licencijos).
laikotarpiu ilgalaikio nematerialaus turto likutine verte, lyginant su praeitu
ataskaitiniu laikotarpiu radidejo 34p8,05 EUR. del lsigyto ilgalaikio nematerialaus turto.
5 vienetai visi5kai nudev6to, tadiau vis drLr naudojamo veikloje ilgalaikio
{staigoje
nematerialaus turto. Jo ;igijimo safikaina - I721,00 EUR.
.s

4

apie ilgalaikio nematerialiojo turto balansinds verfts pagal

inJr

grupes pasikeitimq

2020 n.(1

P2.
Gimnazija neturi
nekilnojamrjq kul
vertybiq
ZEInES

apskaitoma
{staigoj e
materialioj o tufto. Jo
Gimnazijo
86 o/o;
Per 2020
bei
kitos
iranga
Gimnazij
apskaitomas il galaikis

-7

turtas.
materialiojo turto, priski.rto prie Zemes, kilnojamqiq ir

,97 EUR.,

ja

343 v1

gimnazrja naudojasi pagal panatd4. Zeme
,,Pagai panaudos sutartis gautas turtas".
visi5kai nudeveto, tadiau vis dar naudojamo veikloje ilgalaikio
ina - 23i874,01 EUR.
dali turimo ilgalaikio materialiojo turlo sudaro pastatai -

!staiga

ijo ilgalaikio materialiojo turlo uZ 3849,98 EUR. (kompiuterine

ir irenl
nebali

e

s4skaitoje ,,Pagal panaudos sutartis gautas turtas"
jo verte - 1i816,98 EUR., i3 jq:

gautas panaudos teise

a

Ilgalaikio
ataskaitiniu laik

P
per 2020 m. (2 p

4398,29 EUR.,
imo agentiros IMT gautas panaudos teise - 7418,69 EUR.
turto likutine vert6 ataskaitiniu laikotaryiu, lyginant su praeitu
(2.60 %) del turto amortizacijos.
sumaZejo
informacij apie ilgalaikio materialiojo tutto balansines verrcs pasikeitimq

P3.

ot

P4.

Inls

sunaudoja pajamoms
parduoti ar paskirstyti

naudojamas daugiau
Vyriausybes nustatl4
T
s4skaitose, jo verte - 5

biologinio turto istaiga netutri.
istaigos trumpalaikis turtas, kuri istaiga per vienus metus
ms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant ji

dant
taip pat
vren4

.[Ias,
19,01

veik14.

omas istaigos dkinis inventorius

ir kurio isigijimo

o!

apskaitomas
s4skaitoje ,,Neap

Pateikiame
P5.
i5ankstines s4skaitas
(savivaldybes biudZeto
3 lentel6. Informaci

-

matedalusis turlas, kuris yra

ar pasigaminimo savikaina maZesne

uZ

ilgalaikio material iojo tur.o veftg.
kontroles tikslais gimnazijoje apskaitomas nebalansinese
ls Jl+:

ixtas
s4skaitoje ,,Ukinis

-

-

529743,87 EUR.., apskaitomas nebalansineje

tuftas gautas panaudos teise - 1 05 , 1 7 EUR. ,
e ,,Pagal panaudos sutartis gautas tulas".
inos sumos - 3069,97 EUR., apskaitoma nebalansineje

turtas".
iaikotarp pabaigoje atsargq likutis istaigoje - 1505,91 EUR.

EUR. pagal
uZ Sildym4

P6. Per

usm

isiskolinimas,
Per vienus

prievoles skaidiuoti,

q

gautinos sumos

96050,01 EUR. (istaigos kreditinis
atostogq kaupiniai ir atidej iniai).
sumos 2020 m. lyginant su 2019 m. padidejo, del atsiradusios
lnlus.

o

le5os

-

67985,18

atostogq kaupiniat

ir savival
uotojq
ir savival

4 lentel6.

Inf

-

-

73229,02 EUR., i5 jq: (valstybes

5243,84 EUR.).
23126,95
EUR., i5 jq: (valstybes
le5os - 5014,08 EUR.).
leSos

tnian

metus

P7.
5 lentel6. Info

-

ekvivalentus

sumas

o

Pinigq likutis

laikotarpio paskutinei dienai

- gimnazijos gautos paramos ir

,,Erasmus+" proj ektq I
P8.

pinigines

sudaro ilgalaikio turto likutine verte, gautos

1e5os,

ir nepalaudotos

sumos.

dalj
otarpiu
- 11 10

sumq sudaro finansavimes iS ES - 44,70 %. Lyginant su
vimo sumos i5 ES pakito lab'ai neZymiai. Finansavimo sumos
Lyginant su praeitu ataskaitini.u laikotarpiu finansavimo sumos
sumaZej o neiymiai (apie 2,6 %).
I sumos I valstybes biudZeto - 21,40 %. Lyginant su praeitu ataskaitiniu
laikotarpiu
sumos i5
biudZeto sumaiejo neZl'miai (apie 2,3 %).
o sumos iS itq Saltiniq - 0 ,60Yo . Ly ginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu
finansavimo sumos i3
Saltiniq
dejo apie 56% ddl padidejusio pinigq likudio i5 kit'+ Saltiniq.
P
informacij apie finansavimo sumas pagal :ialtinj, tiksling paskirtl ir j4
polgtiius (4 priedas).
6 lentel6. Informacii
likudius
praeitu ataskaitiniu
i5 savivaldybes bi
iS savivaldybes

Is savivaldybes biudzeto
asignaviDq dali, gauta is

finansavim4 per ataskaitini laikotarpi pateikiame 7 ,8,9,10

biudZeto

8 lentel6. Gautas

9 lentel6. Gautas

l0 lentel6.

Gautas

1313716"68 EUR.

biudZeto -3522493

biudZeto

- 13153.60

EUR.

7

Neatly
administracij os

tinai ga
964)

5

komp

Leidiniai ibliotekai
Kitq paramos teikejq vanoti
sumq
grqZintos ,,Erasmus*
j ekto"
Salyje paskelbto
neivyk
o sumrl
projekto,,Sveika siela
nepiniginiam turlui
Perduotas alstybds
egzaminq vykdym4
dingai

turtas - tr0004,03 EUR., i5 jq: Marijampoles savivaldybes
EUR, i5 jq:
i ir plan5etes (trumpalaikis rurtas) - 9i43,97 EUR.;
(veido kaukes, pir5tines, dezinfekavimo priemones) - 438,57 EUR.;
59.98 EUR..

igimnazijos bibliotekai

36i,51 EUR.
2000,00
EUR. kelioniq agenhlros
apmoketos 2019 metais uZ keliones bilietus, kuri 2020 m. deir
i5 ES l65q

-

i3 savivaldyb6s biudZeto ICSq - 800,78 EUR.
" pervestos leSos kitoms iSlaidoms, pergrupuojant panaudotos

finansavimas kitiems VSS - 116,75 EUR. uZ VBE
leSos, kurios perduotos MaLrijampoles profesinio rengimo

centrui.

2020 m.
nustatlt? senatves
mok6ti. Darbuotojq
savivaldybes leSos
11 lentel6. Atidei

-

lsipareigojimai - 23126,95 EUR. t.y. ilgalaikiai atidejiniai.
le skaidiuoti atidejinius darbuotojams pasiekusiems istatymo
ijos amZiq, Siq darbuotojq i5eitinems i5mokoms (pagal DK 56 str. 1 d.4 p.)
tidejiniai - 23126,95 EUR., i5 jq: (valst5rbds le5os - 18112,87 EUR. ir
14,08 EUR
imo

12 lentel6.

bulams starliarba

p

u rekimois

PlO. T
73356,43 EUR.
Tiekej ams
skola). Sukauptos mo

ir

iniai).
13 lentel6. Darbuotoi
atidej

isipareigojimai ataskaitirnio laikotarpio pabaigoje

-

-

l2l,41 EUR. (komunaliniq paslaugq ir maisto produktq
73229,02 EUR. (darbuotojq nepanaudotq atostogrl kaupiniai
Saltinius 2020-12-3I

14 lentel6. Darbuoto

Saltinius 2020-12-31

15 lenteld. Infi

eurais

16 lentel6. Infi

P11.G
Pervir5is

ir uZsienio valiutomis

moketinas

turtas.

-

susidare del isig5,'to

parodo istaigos

ataskaitiniu laik
pedagogq DU,

praeitu ataskaitiniu I
mokiniq paveZejimo I

o turto

likutis - ataskaitinir4 metq rezultatas.

1505,38

veiklos
i5 istai

ir3is, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1162,23 EUR.
pajamq le5q.
- 20343,15 EUR.

pajamop. Veiklos rezultatq ataskaitoje pateikta informacija
patirtas s4naudas per ataskaitini laikotarpi.
veiklos jamos per ataskaitin j laikotarpi:
jstaigoje sudaro 98,86 % visq pagrindines veiklos pajamq.
veiklos
pajamas - l,l4 %
i5 valstyb6s biudZeto ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su praeitu
padidej o (
12,14 %). Siq pajamq pasik.eitimas atsirado del padidejusio
ir pedagogu skaidiaus optimizavimo 1e3q.
i5 savivaldybes biudZeto ataslcaitiniu laikotarpiu, lyginant su
otarpiu
apie 9,70 %. del sumaZ,ejusio aplinkos biudZeto 1e5q ir
panaudoj
i5 ES ataskaitiniu laikotarpiu lyginant su 2019 m. sumaZejo apie

ie

11,70%.

i5 kitq Saltiniq ataskaitiniu Laikotarpiu, lyginant su praeitu
ataskaitiniu laikotarpiu

neZl.rniai (apie 4,79 %).

veiklos
nuomos ir maitinimo).
48,65 yo.

10s Dal

o

veiklos pajamq maZejimo priezastis buvo Salyje paskelbtas
negalejo i,n'kdyti kontaktinio ugdymo, paveiejirno i mokykl4,
rvalgykla taip pat buvo sustabdyti projektai i5 ES leiq.

2020 m.
karantinas del CO
patalpq nuomos,
17 lentel6.

sqnaudos pateiktos pagal s4rraudq ruSis.
q pagal veiklos segmentus pateikiane (5 priede):

2020 nenq

2019 meQ inft

veiklos
(apie 6,17 %).

lyginant
del darbo uZmokedio
P
(7
priedas).
sqnaudcrs
Dirbandiq
darbuotojq darbo
s4naudq).

Ilgalaikio
sudaro apie 2,67 Yo t
neLymiai.

2020

m.

draudimo s4naudos

s4naudq.

paslaugq

Lymiai

Sios

ir

socialinio draudimo

dai'bo sutarlis per ataskaitini laikotarpf

praeitu ataskaitiniu
elekhos s4naudq.

laikotarpiu

informacijq apie darbo uZmo'kesiio

-

-

10.

Siq

81666,71 EUR., (apie 5,35 % visq

nematerialpus turto nusidevejimo ir amorlizacijos sqnaudos
si-r praeitu ataskaitiniu laikotarpiu Sio s4naudos pakito

ry5iq sqnaudos sudaro apie l,'71 Yo visr4 s4naudq. Palyginus su
s4naudos sumaZdjo apie 7,92 % de1 sumaZejusiq Sildymo ir
sudaro 0,04 % visq s4naudq. Palyginus su praeitu alaskaltiniu
aZejo def sustabdytr+ projekto "Erasmus*" veiklq su uZsienio

parlneriais.
Transporto

0,02

Kvalifikaci os kelimo
Sios s4naudos pakito
Atsargq
4,01 % visq s4naudq.
Socialiniq
socialiai remtinq

Kitq

par

elektroninio dienyno
Jos sudaro apie 2,71

tezlulos,

sumaZejo apie 51,42

P14. P
ataskaitiniam
(SODROS delspinigiai

%o visq s4naudq.
sqdaro 0,20 % visq sr4naudq. Ataskaitiniu laikotarpiu

kanceliaririiq, higienos, fikio prekiq s4naudos. Jos sudaro apie
laikotarpi gios s4naudos sumaZejo apie 13,80 %o.
tos ( 1 ,47 %o visq s4naudq) - mokiniq nemokamas maitinimas ir
mokinio reikmenimis.
tai mokiniq paveZejim,o, kompiuteriniq programq ir
tarnybos, elektros, santechnikos ir kitq paslaugq s4naudos.
Ldq. Palygiqrus su praeitu ataskzritiniu laikotarpiu Sios s4naudos
del Zenkliai sumaZejusiq mokinj.q paveZejimo s4naudq.

-

penir5ip ar
i pladiau

deficitas.

Jlnformacija

apie

pervir5f

18 lentel6.

Grynojo

Je- einamqirl metq pervir5is. Ji

nenudev€tas il galaikis

Pinigq
P16.

[plaukq di
98,28%. UZ suteiktas
patalpq nuom4).

sudaro isigl'tas

ir

1eBq.

i5,

pirkejq

-

P17. Pe

i piniginiq le5q iplaukos ir i5mokos.
askaitiniu laikotarp:iu pakito neZymiai.
sumos kitoms iSlaidoms ir atsarsoms I,72 % (istugos p4jamas uZ maisto produktus bei

istaigos pajamos

ir

pervestos

biudZet4.

i

savivaldybes

P18. ISmo

veiklos pilrigq

lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu pakito
informacija ,pagai veiklos segmentus pateikta

neZymiai. Jos

P19. Inv
7489,98 EUR.

lyginant su praeitu
,,Erasmus+" projekto
Pinigai p
PRIDED
1 priedas.

2 priedas.

veil4los pinigq

tarpiu

!e
turto b
'ialiojo

- tai le5os gautos ilgalaikiam turtui isigl'ti

-

padiddjimas. PiniSlq likutis ataskaitiniu laikotarpiu
idejo - 18599,35 EUR. Del gautq ir nepanaudotq
(Pinigai ir pinigq ekvivalentai;.
verles pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi.
balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini

laikotarpi.
3 priedas.
4 priedas.

per ataskaitini laikotarpi.
Saltini, tiksling pasJkirt! irjq pokydiai per ataskaitini

laikotarpf.
5 priedas.

6 priedas.
7 priedas.

veiklos segmentus.
apiq veiklos segmentus.
e darbo UZmokesdio

ir socialinio draudimo

sqnaudas

pateikimas ai5kinamaj

Direktore

,Audrone Vaidiuliene

Vyr.buhaltere

t3itana Andriukaitiene

(
Marijampolds S0duvos gimnazijos
2020 m. linansiniu alaskaitu aiSkjnamoio rasto
'1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINES VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI
Nebaigti projektai ir iSankstiniai
apmokojimai

Kitas ncmaterialusis turtas

Eit.

Straipsniai

Nr.

Pldtros

darbai

PrograminC

patentaiir

iranga ir jos

kitos licencijos

licencijo$

(iSskyrus

Iiteratlros,
mokslo

kitas

ir

nematerialusis

nebaigti
projektai

apmokojimai

8

9

Prestiias

iSankstiniai

13

viso

srulp€lyje)
3

l.
2.

lsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradZio.i e
[q!gijimai peritaskaitini laikotarpi

2.2.

pafduoto

3.2.

perduoto

3.3.

nuraS)4o

4.

Pergrupavimai

5.

Kiti pokydiai (iungimai)
Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio

6.

(+/,

443,96

lI

45

-1231,45

-123],.45

-1231.45

5361,00

443,96

X

6.

\eatlygintinai gauto turto sukauDta amortizaciios suma**

X

9.

Apskaiiiuota amortizaciios suma por ataskaitini laikotarni
Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto

X

-t57,97

X

X

l23l,45

7.

t0.

amortizaciios suma

10.1

Eriuoto

10.2

!erduolo

10.3

!uraslto

II
12.
13.

t4.
15.

Pergmpavimai (+/-)
Kiti Dokydiai (iunsimai)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio

pabaisoje (6+7+8-9+40)
Nuvert{i imo suma atasl€itinio laikotarpio Dradiioie
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertaiimo suma**

X
X
X

X

X

X

x

-73,98

x

X

-231,95

x

X

X

t231,45

X
X
X
X

x
x

x

X
X

x
x

123t"45

x

x

-2255,12

X

1231.45

-1878,97

5804,96

-302,17

X

X
X

x

3396,41
3640.00
3640.00

aikotarpio pabaigoi e (1+2-3+ I - 4l
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pradZioie
f

IO

3640,00
3640,00

-I?

laikotarpi
3.1

5

2952,45

pirkto turto isigiiimo savikaina
neatlygintinai gauto hlrto isigiiimo savikama
Parduoto; perduoto ir nurasyto turto suma per ataskaitini

2.1.

4

x

-37 6,15

-3254,62

X

Programine
iranga irjos

kitas

licencijos

nematerialusis

turtas

Apskaiiiuota nuvertajimo suma per ataskaitini laikotarpi

(

(.

Ivlarijampoles Silduvos gimnazijos
2020 m. finansiniq ataskaitq ai$kinamojo rasto
2 priedas

ILGALAIKIO MATERI{LIOJO TURTO BALANSINES VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Sukaupta pardrcto, perdLoto ir nurasyto
turto nusidevcJ imo suma(9.1+9.2+9 3)

Apskaidiuola nuvenejimo suna per
ataskaitiDi laikotaQi

Sukaupta pardmto, lerduoto ir nums)lo
nuvenejimo suma
(16.1+16.2+16.3)

hrto

Tikrosios vertes pasikeitnno per
ataskaitini laikotaryi suma (+/,
Pdduoto, perduoto ir nuraslto tuno
likrosios vertes suma (22.1+22.2+22.3)

(

(
N,larijarnpoles Silduvos gimnazijos
2020 m. finansiniq ataskaitq aiskinamojo raSto
3 priedas

ATSARGU VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI
Pagsminta produkcija

ir

aBirgoq skirtos parduoti

1+3 2+3 3+3 4

arba uZ simbolini adygi gautq atsargU sukaupta

nuvertejimo atk[rimo per ataskaitini laikotarpi suma

.l+10.2+10.3+

10.

balansinC verte rtAskaitinio Iaikotarpio pabaigoje
balansine verte ataskritinio lsikotarpio pradtioje

t'

(

Madjampoles Snduvos gimnazijos
2020 m. finansinilt ataskaitq aiskinamojo rasio

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL SALTINI, TIKSLIN4 PASKIRTI IR JU POKYCIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumos (gautos),
iSskyrus

neatlygintinai
gaut4 lurlq

l!

valstybas biudicto (isskyrus
biudzeto asignavimq dali,
i5 Europos Sqiungos, uisienio

savivaldyb0s biudieto (iSskyrus

biudieto asignavimr!

gaut4

i5 Europos S4jungos,

(finansavimo sumq dalis, kuri
gaunama iS Europos Sqjungos,
neiskaitant finansvimo sumq i5
valsfybts ar savivaldybbs biudzetq
ES projektams finansuoti):

Finansavimo
sumq

Finansavimo
sumq
sumaAjimas del
jq perdavimo ne
jq panrudojino
viesojo
savo veiklai
sektoriaus
subjcktams

Finanssvimo
sumrl
sumaZAjinas

Finansavimo sumq

likutis atasktitinio
laikotarpio
pabaigoje

(

l\4arijampoles Siduvos gimnazija
2020 m. finansiniq ataskaitq aiskinamojo rasto
5 p edas

2O2O

Finansiniq atsaskaitq straipsniai

M.INF'ORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

(

(

20I9 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SECMENTUS

Finansinill

af

saskaitq straipsniai

Darbo uzmokesdio ir socialinio &audimo

Marijampoles SUduvos gimnazijos
2020 m. finansiniU ataskaitq aiskinamojo rasto
6 priedas

(

(

lMarUampoles SUduvos gimnazijos

2020 m. frnansiniq ataskaitLt aiskinamojo rasto
7 Driedas
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