










ataskaitiniais laikotarpiais, Sios iSlaidos pripazistamos sqnaudomis tq pati laikotarpi' kada buvo

patirtos.

Sqnaudq dydis iveftinamas sumokela arba moketina pinigq arba jrl ekvivalentq suma

Veiklos rezultatq ataskaitoje s4naudos grupuoiamos pagal tai, kokiq veikl4 vykdant jos buvo

padarltos. Sqnaudrl grupes pagal veiklos ruSis: pagrindines veiklos sqnaudos, kitos veiklos

s4naudos ir finansines ir investicines veiklos s4naudos. Sqnaudq grupavimas nepriklauso nuo to' iS

kokiq finansavimo Saltiniq ar kokiq pajamqjos apmokamos.

14. Klaidq taisymas

Pastebetos praejusiq ataskaitiniq laikotalpiq esmioes ir neesmines klaidos taisomos

einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinese ataskaitose iki jq patvininimo VieSojo sektoriaus

apskaitos ir ataskaitq konsolidavimo informacineje sistemoje dienos. Jei apskaitos klaida nera

esmine, jos taisymas regislruojamas toje padioje sqskaitoje, kurioje buvo uzregislruota klaidinga

informacija, ir rodomas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluleje, kurioje buvo pateikta

klaidinga informacija. Jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registuojamas tam skitoje

s4skaitoje ir rodomas veiklos rezultatq ataskaitos straipsn):je ,,Apskaitos politikos keitimo ir

esminiq klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotatpio finansine informacija

pareikiama tokia. kolia bu\ o. t.). neloreguojama.

III. PASTABOS

l. (P04) Ilgalaikis materialusis ir (P03) nemlterialusis turtas

Ilgaiaikio materialiojo ir nematerialiojo tul'to balansines ve(es pagal turto grupes

pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi pateiktas Sio aidkinamojo rasto I ir 2 pricduose.

Jonavos pradineje mokykloje yra ilgalaikio nematerialaus tuto uz 5'13,66 Eur', kuris

yra visi3kai amortizuotas, bet vis dar naudojamas veikloje. Ilgaiaikio nemalerialaus turto likutine

verte yra 0,00 Eur.

Per ataskaitini laikotaryi ilgalaikio matedaliojo tufio isigijimo savikaina padidejo

9'126,52. Sa.v B leios - 4790 Eur, knygos ir vadoveliai - 4222,00 Eur (VB leSos) Gauta

nemokamai uZ 508,20 Eur ilgalaikio turto ir 158,25 knygq ir vadoveliq, nemokamai gauta turto i

bibliotekq fond4 iS administracijos - 48'07 Eur ('f i4 Eur ES lesos,28'04 Eur - KT lcios, l5'89

VB leSos).

ISankstiniq apmokejimq uz ilgalaiki tud4 ataskaitinio laikotarpio pabaigai nebuvo.

Didiiausiq dali ilgalaikio materialiojo tuno pagal likutinq vertg, kaip ir 2018 m.,

sudaro pastatai 8887,13,33 Eur. (91.08 proc viso ilgalaikio matedaliojo turto) llgalaikio

matcrialiojo tuto likutine ve(e alaskaitinio laikotarpio pabaigojc 965182,98 Eur. Pagal
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