
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Ataskaitinis laikotarpis  2015-01-01 - 2015-12-31
190824054  -  Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centras
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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

Eil.
Nr. Straipsniai Iš viso

Tarp j ų iš viešojo 
sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš 
kontroliuojam ų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp j ų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7

1
Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)

54.612,57 15.788,00 0,00 29.732,93 28.240,56

1.1    Gautinos finansavimo sumos
1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1       Gautini mokesčiai
1.2.2       Gautinos socialinės įmokos
1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 250,00 269,52
1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 250,00 269,52
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 54.362,57 15.788,00 29.463,41 28.240,56
1.5.1       Iš biudžeto 15.788,00 15.788,00 28.240,56 28.240,56
1.5.2       Kitos 38.574,57 1.222,85
1.6    Kitos gautinos sumos

2
Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1    Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2) 54.612,57 15.788,00 0,00 29.732,93 28.240,56

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

1 Pateikiau
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Tarp j ų iš 
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asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Kiti poky čiai 
(jungimai)

8 9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Nuvertėjimo sumos turi būti vedami su minuso ženklu

0,00 0,00

0,00 0,00
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