
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Ataskaitinis laikotarpis  2020-01-01 - 2020-12-31
191742845  -  Trakų r. Paluknio "Medeinos" gimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ , 7 priedas

Eil.
Nr. Straipsniai Iš viso Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

1 2 3 4
1 Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 

(1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6) 44.043,71 44.043,71

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5       Kitos
1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
1.5    Sukauptos gautinos sumos 42.737,47 42.737,47
1.5.1       Iš biudžeto 42.737,47 42.737,47
1.5.2       Kitos
1.6    Kitos gautinos sumos 1.306,24 1.306,24
2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2.1    Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas
2.1.1       Gautinų mokesčių nuvertėjimas
2.1.2       Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas
2.2    Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas
2.3    Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 

nuvertėjimas
2.4    Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas
2.5    Kitų gautinų sumų nuvertėjimas
3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2) 44.043,71 44.043,71

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti 
reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau
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Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso Tarp jų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Kiti pokyčiai 
(jungimai)

5 6 7 8 9
43.563,32 43.121,68
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Nuvertėjimo sumos turi būti vedami su minuso ženklu
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