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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJA 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija (toliau Gimnazija) yra 

Lietuvos Respublikos nevalstybinė gimnazija. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir 

saugomi Juridinių asmenų registre (valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale).  
 2015 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinės mokyklos  

pavadinimas pakeistas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos pavadinimą. 

Trumpasis pavadinimas LSMU gimnazija, pavadinimas anglų kalba – Gymnasium of Lithuanian 

University of Health Sciences. 

Gimnazija įsteigta 2013 m. kovo 6 d. neribotam laikui. 

Gimnazijos steigėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, 

vienintelis viešosios įstaigos dalininkas. 

Gimnazija finansinių ataskaitų rinkinius teikia Lietuvos sveikatos mokslų universitetui 

konsoliduotųjų finansinių rinkinių parengimui. 

Gimnazija yra nevalstybinė, viešoji įstaiga, turinti apvalų antspaudą su užrašu „Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto gimnazija“, savo pavadinimo blanką, sąskaitas kredito įstaigoje. 

Gimnazijos buveinės adresas: A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307, Kaunas. 

Gimnazija veiklą vykdo adresu: Seredžiaus g. 4, LT-47182, Kaunas. 

Juridinio asmens kodas – 303013949. 

Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla , tipas – gimnazija. 

Gimnazija turi paramos gavėjo statusą. 

LSMU gimnazijos tikslas: ugdyti vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu 

žinių, besimokančiu visą gyvenimą, savarankišku, atsakingu, patriotišku žmogumi, saugančiu 

savo ir kitų visuomenės narių sveikatą, diegti pagarbą gyvybei, išlavinti dabartiniam gyvenimui 

svarbius bendravimo gebėjimus , padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, 

laiduoti gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę 

socialinę kompetenciją, pasirengimą universitetinėms studijoms, karjerai ir ugdyti gebėjimą 

savarankiškai kurti savo gyvenimą. 

Gimnazijos uždaviniai: 

- Teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą; 

- Užtikrinti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tęstinumą; 

- Ugdyti garbingą , sąžiningą , sąmoningą asmenybę; 

- Diegti sveikos gyvensenos įgūdžius; 

- Siekti aukštų mokinių laimėjimų gyvybės ir gamtos mokslų srityse; 

- Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius; 

- Teikti mokiniams reikiamą pagalbą; 

- Ugdyti biosocialines vertybes; 

- Kartu su LSMU kurti šiuolaikinį universiteto ir pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo grandies bendradarbiavimo modelį, unikalų Universiteto tyrimų lauką, 

suteikiantį galimybę vykdyti ilgalaikius tęstinius tyrimus; 

- Užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką. 
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Gimnazijos veiklos sritis- švietimas. 

2015m. pagrindinės Gimnazijos veiklos rūšys – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20,  

pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. 

Aukščiausias Gimnazijos valdymo organas yra visuotinis dalininkų susirinkimas. 

Viešosios įstaigos vienasmenis valdymo organas yra direktorius. 

Svarbių sąlygų, kurios gali turėti įtakos tolesnei Gimnazijos veiklai, finansinių ataskaitų 

sudarymo metu nebuvo nustatyta.  

Finansiniai Gimnazijos metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

Gimnazijos vidutinis darbuotojų skaičius 2015 metais buvo 69 (2014 m. – 61).  

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Gimnazija 2015 m. finansines ataskaitas, sudarytas 2015 m. gruodžio 31 d. būklei, 

parengė vadovaudamasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. 

Gimnazija, vadovaudamasi pastovumo principu, per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos 

nekeitė. Gimnazijos taikoma apskaitos politika patvirtinta 2013 m. gruodžio 31 d. direktoriau 

įsakymu „Dėl apskaitos politikos tvirtinimo“, Nr. V1-98. 

Apskaita buvo tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant eurą, o prireikus – 

ir eurą, ir užsienio valiutą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar 

rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio 

valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį 

euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos 

santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro 

ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Europos centrinio banko ir 

Lietuvos banko paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai apskaitoje taikomi nuo 

kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų paskelbimo. 

Rengiant šį finansinių ataskaitų rinkinį reikšminga suma buvo laikoma suma, kuri 

viršija 1 procentą balansinio turto vertės, t. y.12 462,80 Eur. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos 

piniginiais vienetais – eurais ir euro centais. Nuo euro įvedimo dienos 2015-01-01 buhalterinės 

apskaitos duomenys perskaičiuoti į eurus pagal 28 – ojo VSAFAS reikalavimus. 

                

II. 1. ILGALAIKIS TURTAS 

 

II. 1. 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas 

 

Įsigytas nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant 

importo ir kitus negrąžintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Visos išlaidos, tiesiogiai 

priskirtinos prie nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų ir susijusios su turto paruošimu naudoti, 

taip pat yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą. Tiesiogiai priskirtinos išlaidos gali būti išmokos 

darbuotojams, trečiosioms šalims ir panašios išlaidos, atsirandančios dėl šio turto parengimo 

naudoti; išlaidos testavimui, skirtam nustatyti, ar nematerialusis turtas tinkamai veikia. 
Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra parodomas 

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

Ilgalaikio nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi 0. 
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Direktoriaus įsakymu nustatytos šios pagrindinės nematerialiojo turto grupės ir turto 

amortizacijos normatyvai: 

 

Eil. 

Nr. 
Turto grupės 

Turto amortizacijos 

normatyvai (metais) 

1. Programinė įranga ir jos licencijos* 3 

2. Kitas nematerialus turtas 4 

*Išskyrus licencijas, įsigytas konkrečiam laikotarpiui. Šiuo atveju nurodyti amortizacijos 

normatyvai netaikomi. 

 

II. 1. 2. Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar 

pasigaminimo savikainą sudaro pirkimo kaina (tarp jų ir pridėtinės vertės mokestį), atėmus 

prekybos nuolaidas, jei dėl to įsigijimo savikaina netampa reikšmingai mažesnė už turto rinkos 

vertę. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui ir susijusios su 

turto paruošimu naudoti iki jo naudojimo pradžios, yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą. 
Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, finansinėse ataskaitose yra 

rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimą, jei jis yra 

(įsigijimo savikainos metodas). 

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi 0. 

Neriboto naudojimo laiko, bibliotekų fondų nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 

Gimnazijos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą pagal ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus direktoriaus įsakymu: 

 

Eil. 

Nr. 
Turto grupės 

Turto amortizacijos 

normatyvai (metais) 

1. Pastatai  

1.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 

gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir 

betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų 

(perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai 

90 

1.2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, 

betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir dengimai – 

gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

50 

1.3. Tašytų rąstų pastatai 40 

1.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 20 

2. Infrastruktūros ir kiti šaltiniai  

2.1. Infrastruktūros statiniai  

2.1.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 50 

2.2. Kiti statiniai 15 

3. Mašinos ir įrenginiai  

3.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai 5 

3.2. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 3 

3.3. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinkle 

valdymo įrenginiai ir įranga 

3 

3.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 7 

4. Transporto priemonės  
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4.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6 

4.2. Specialūs automobiliai 5 

4.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 5 

4.4. Kitos transporto priemonės 5 

5. Baldai ir biuro įranga  

5.1. Baldai 7 

5.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4 

5.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4 

5.4. Kita biuro įranga 4 

6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

6.1. Scenos meno priemonės 4 

6.2. Muzikos instrumentai 15 

6.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7 

6.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 4 

6.5. Kita ilgalaikis materialusis turtas 4 

 

Neriboto naudojimo laiko, bibliotekų fondų nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 

 

II. 2. ATSARGOS 

 

Atsargos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja realizavimo 

verte , atsižvelgiant į tai , kuri iš jų yra mažesnė. 

Atsargų įsigijimo savikainą sudaro: 
1) mokėtina suma, pakoreguota nuolaidų ir nukainojimų, jei jų buvo, sumomis. 

2) su pirkimu susiję negrąžintini mokesčiai ir rinkliavos; 

3) transporto, krovimo ir kitos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos žaliavų, medžiagų ir kitų 

atsargų įsigijimo išlaidoms.  

Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomas sumokėtas pridėtinis vertės mokestis. 

Apskaičiuodama sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, Gimnazija taiko „pirmas 

gautas, pirmas išduotas" (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą. Atsargų 

įkainojimo būdas taikomas atsižvelgiant į tai kokiai veiklai vykdyti įsigytos atsargos. 

Atiduoto naudoti Gimnazijos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama 

sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais toliau tvarkoma 

balansinėse sąskaitose (naudojant kontrarines sąskaitas). 
 

II. 3. FINANSINIS TURTAS 

 

Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti 

finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis; įsigyti kito subjekto 

vertybiniai popieriai; sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą šioje apibrėžtyje nurodytą turtą iš kito 

subjekto. 

Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikis finansinis turtas –

finansinis turtas, naudojamas ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo 

ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis turtas – finansinis turtas, kurį tikimasi 

parduoti arba panaudoti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. 

Ilgalaikis finansinis turtas skirstomas į: 
1) ilgalaikes investicijas į nuosavybės vertybinius popierius; 

2) ilgalaikes investicijas į ne nuosavybės vertybinius popierius; 

3) po vienų metų gautinas sumas, prie kurių priskiriamos ir suteiktos ilgalaikės 

paskolos; 
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4) ilgalaikius terminuotus indėlius; 

5) kitą ilgalaikį finansinį turtą. 

Trumpalaikis finansinis turtas skirstomas į: 
1) suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalį; 

2) trumpalaikes investicijas; 

3) išankstinius apmokėjimus; 

4) per vienus metus gautinas sumas, prie kurių priskiriamos ir suteiktos trumpalaikės 

paskolos; 

5) pinigus ir pinigų ekvivalentus; 

6) kitą trumpalaikį finansinį turtą. 

Gimnazija ataskaitiniais metais ilgalaikio finansinio turto neturi. 

Išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos pirminio pripažinimo metu 

yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose išankstiniai apmokėjimai ir per 

vienus metus gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina , atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

Pinigus ir pinigų ekvivalentus Gimnazijoje sudaro pinigai bankų sąskaitose. Grynųjų 

pinigų Gimnazijoje nėra. Pinigai bankų sąskaitose registruojami pagal pinigų paskirtį: biudžeto 

asignavimai, pajamų už teikiamas paslaugas lėšos, paramos lėšos, dalininko lėšos, tėvų įnašų 

lėšos. 

Bankų sąskaitose, skirtose registruoti biudžeto asignavimams, apskaitomi Gimnazijai 

pervesti valstybės biudžeto asignavimai, kurie naudojami pagal patvirtintas sąmatas laikantis 

išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių. Bankų sąskaitose, skirtose registruoti pajamų už 

teikiamas paslaugas lėšas, apskaitomos Gimnazijos gautos pajamos iš juridinių ir fizinių asmenų 

už teikiamas paslaugas ir parduodamas prekes, sporto salės paslaugas, už inventoriaus 

naudojimą, ir kitas kitos veiklos pajamas. Tėvų įnašų sąskaitoje apskaitomos pajamos už 

ugdymą, moksleivių pažymėjimus ir kitas pajamas susijusias su ugdymu. Bankų sąskaitoje, 

skirtoje registruoti paramos lėšas, apskaitomos tikslinės paskirties lėšos, t. y. iš fizinių ir juridinių 

asmenų gautos paramos lėšos tam tikriems pavedimams vykdyti. Gimnazijoje naudojama banko 

sąskaita skirta dalininko lėšoms apskaityti ir pavedimams vykdyti. 

 

II. 4. FINANSAVIMO SUMOS 

 

Finansavimo sumos – Gimnazijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, paramos fondų 

gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Gimnazijos įstatuose nustatytiems tikslams 

pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos 

apima ir Gimnazijos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas 

Gimnazijos išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.  

Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo 

šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį Gimnazijos turėtoms sąnaudoms kompensuoti. 

Finansavimo sąnaudos – Gimnazijos per tam tikrą laikotarpį suteiktos ar teiktinos 

finansavimo sumos iš gautų ar gautinų finansavimo sumų. 

Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. 

Patvirtinta programos sąmata ar sudaryta sutartis, neužtikrinanti privalomo finansavimo 

pagal tam tikras sąlygas, negali būti pagrindas gautinoms finansavimo sumoms registruoti 

apskaitoje. 
Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip 

turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus: 
1) finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam 

nustatytos sąlygos gauti finansavimo sumas; 

2) yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų rašytinių įrodymų, kad finansavimo 

sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas; 

3) finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas. 
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Finansavimo sumos skirstomos pagal finansavimo šaltinius: finansavimo sumos iš 

užsienio valstybių, finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų, finansavimo sumos iš 

Europos Sąjungos, finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, finansavimo sumos iš savivaldybės 

biudžeto, finansavimo sumos iš kitų šaltinių. 

Gimnazijos gautos finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:  

 finansavimo sumos nepiniginiams turtui įsigyti (apima finansavimo sumos 

ilgalaikiam turtui įsigyti ir finansavimo sumos atsargoms įsigyti); 

 finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais 

patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo pajamomis pripažįstama: 

 finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam turtui, ir atsargoms 

įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t. y. dalimi, kiek 

to turto yra nudėvima (amortizuojama) ar dėl kitų priežasčių nurašoma į sąnaudas per ataskaitinį 

laikotarpį; 

 finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti dalis, atitinkanti finansuotinų 

sąnaudų, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį, sumą; 

 sukauptos finansavimo pajamos. 

Siekdama užtikrinti pajamų ir sąnaudų palyginimą, Gimnazija, padariusi sąnaudų, kurios 

vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais turi būti kompensuotos, kai netenkinamas gautinų 

finansavimo sumų pripažinimo kriterijus, padarytų sąnaudų sumos dydžiu registruoja sukauptas 

gautinas sumas (sukauptas finansavimo pajamas) ir finansavimo pajamas. 

 

II. 5. FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos 

sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir Gimnazija prisiima įsipareigojimą sumokėti 

pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius 

nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo 

apibrėžimo. 
Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

2015 m. ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Gimnazija neturi. 

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai skirstomi į: 

1) ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį; 

2) trumpalaikius finansinius įsipareigojimus; 

3) mokėtinas sumas į biudžetus ir fondus; 

4) mokėtinas subsidijas, dotacijas ir finansavimo sumas; 

5) mokėtinas socialines išmokas; 

6) grąžintinus mokesčius, įmokas ir jų permokas; 

7) tiekėjams mokėtinas sumas; 

8) su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus; 
 

9) sukauptas mokėtinas sumas; 

10) kitus trumpalaikius finansinius įsipareigojimus. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Su sandorių 

sudarymu susijusios išlaidos turi būti pripažįstamos pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudomis tuo laikotarpiu, 

kai jos susidaro. 

II. 6. PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA 

 

Pajamos apskaitoje pripažįstamos pagal kaupimo principą.  
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Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis 

pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos tik tuomet, kai tenkinamos visos 

šios sąlygos: 

1) tikėtina, kad Gimnazija gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą; 

2) galima patikimai įvertinti pajamas; 

3) galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, parduodamos prekės ar kt., 

neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. 

Pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į pagrindinės veiklos pajamas, 

kitos veiklos pajamas ir finansinės ir investicinės veiklos pajamas. Pagrindinės veiklos 

pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Gimnazijos įstatuose nustatytą veiklą.  

Prie pagrindinės veiklos pajamų priskiriamos pajamos, gautos už ugdymą, pailgintos 

dienos grupę, išlyginamąją grupę, moksleivių elektroninius pažymėjimus ir kitas mokiniams 

teikiamas ugdymo paslaugas, išskyrus tas, kurios priskiriamos kitai veiklai. Prie kitos veiklos 

pajamų priskiriamos pajamos, gautos už turto naudojimo, sporto salės paslaugas, infrastruktūros 

mokesčio pajamas.  

Pajamos už mokinių ugdymą užregistruotos apskaitoje atsižvelgiant į paslaugos 

įvykdymo procentą iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, taikant tiesiogiai proporcingą 

metodą, pagal Gimnazijos patvirtintas tvarkas. 

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo 

padarytos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo 

laiką.  

Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos 

ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais 

laikotarpiais. 

Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, 

pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada buvo padarytos. 
Gimnazija vieną kartą metinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (gruodžio 31 d.) 

įvertina išmokų už kasmetines atostogas sumą ir registruoja darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudas ir įsipareigojimą darbuotojams, jeigu laikotarpio pabaigoje dalies darbuotojų 

nepanaudotų kasmetinių atostogų dienų skaičius reikšmingai viršija panaudotų kasmetinių 

atostogų dienų skaičių. 

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. 

Pridėtinės vertės mokestis pripažįstamas sąnaudomis. 
 

II. 7. STRAIPSNIŲ TARPUSAVIO UŽSKAITOS 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų 

tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 

užskaitos (pvz., dėl draudžiamojo įvykio padarytų sąnaudų užskaita atliekama su gauta draudimo 

išmoka). 

 

II. 8. INFORMAZIJOS PAGAL SEGMENTUS PATEIKIMAS 
 

Informacija apie veiklos segmentą pateikiama aiškinamajame rašte, atvaizduojant 

pagrindinės veiklos sąnaudas, apskaitos politikos ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.  

Gimnazijos vykdoma pagrindinė veikla priskiriama prie vieno veiklos segmento –

švietimo. 

 

 



8 

 

III. PASTABOS 
 

P01 Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas. 

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimo, esminių 

klaidų taisymo nebuvo atlikta. 

 

P02 Informacija pagal segmentus. 

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama 1 priede, atvaizduojant pagrindinės 

veiklos sąnaudas, apskaitos politikos ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaką ir pagrindinės 

veiklos pinigų srautus. 

Gimnazijos vykdoma pagrindinė veikla priskiriama prie vieno veiklos segmento – 

švietimo. 

 

P03 Nematerialusis turtas.  

Nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimas 

per 2015 metus pavaizduotas 2 priede.  

Nematerialiojo turto t .y. programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimai per 2015 metus 

sudarė 2 119,16 Eur (2014 m. – 5 696,88 Eur). 

Nematerialiojo turto amortizacija apskaičiuota per 2015 metus – 2 618,60 Eur (2014 m. 

– 1 585,09 Eur) įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje. 

Amortizuoto nematerialiojo turto , tačiau vis dar naudojamo veikloje 2015 m. 

Gimnazija neturėjo. 

Ilgalaikis nematerialus turtas 2015 m. įsigytas iš: 

- Paramos lėšų – 1 870,00 Eur; 

- Pajamų už suteiktas paslaugas lėšų – 249,16 Eur. 

Nematerialaus turto gauto pagal panaudos sutartis vertė 2015 m. gruodžio 31 d – 185,73 Eur. 

 

P04 Ilgalaikis materialusis turtas.  
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2015 metus pavaizduotas 

3 priede. 

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį sudarė 975 501,95 Eur 

(2014 m. – 148 636,36 Eur). 

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimai pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes per 

ataskaitinį laikotarpį: 

(eurais) 

Ilgalaikio materialiojo turto grupė 2015 m. 2014 m. 

Mašinos ir įrengimai 3 951,64 13 727,81 

Baldai ir biuro įranga 10 599,34 14 622,58 

           iš jų baldai 
 

6 345,53 

kompiuterinė įranga                                            10 599,34 8 277,05 

Kitas ilgalaikis materialus turtas 5 899,51 

 
                                     Iš jų kitas ilgalaikis turtas     4709,63 

                                               bibliotekos fondai 1 189,88 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis turtas 436,84 1 018,67 

           iš jų bibliotekų fondai 436,84 1 018,67 

Nebaigta statyba 954 614,62 73 847,76 

Patikėjimo teise gautas ilgalaikis turtas 
  

45 419,54 

iš jų negyvenamieji pastatai 22 302,93 
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kiti statiniai, infrastruktūros įrenginiai 23 116,61 

Iš viso: 975 501,95 148 636,36 

 

2015 m. įsigyta mašinų ir įrengimų už 3 951,64 Eur iš paramos lėšų. LSMU gimnazija 

įsigijo mokymo priemonių technologijų (staklės, juostinis pjūklas) ir muzikos (kubai) 

pamokoms. Taip pat įsigytas televizorius poilsio erdvei modernizuoti. 

Kito ilgalaikio materialaus turto per 2015 m. įsigyta už 4 709,63 Eur, iš šių šaltinių: 

- Tėvų įnašų lėšos – 2 308,21 Eur (mokymo priemonės muzikos pamokoms – 

elektrinis pianinas bei skaitmeninis pultas); 

- LSMU lėšos – 1 669,72 Eur (įsigytas gartraukis mergaičių technologijų kabinetui); 

- Paramos lėšos – 731,70 Eur (mokymo priemonė – skeleto modelis biologijos 

pamokoms). 

Kompiuterinės įrangos įsigyta už 10 599,34 Eur iš šių šaltinių: 

- Paramos lėšos – 7 083,34 Eur įsigyti kompiuteriai skirti mokymuisi bibliotekoje; 

- Valstybės biudžeto lėšos – 2 500,00 Eur informacinių komunikacinių technologijų 

mokymo priemonių įsigijimui (kompiuteriai, projektorius); 

- Tėvų įnašų lėšos – 1 016,00Eur įsigyti du planšetiniai kompiuteriai. 

Bibliotekų fondas 2015 m. iš tėvų įnašų lėšų papildytas 1 189,88 Eur. Tai pat 

neatlygintinai gautas iš kitų šaltinių bibliotekų fondas, kurio vertė 436,84 Eur. 

Į turto grupę „Nebaigta statyba“ per 2015 m. užpajamuoti Gimnazijos pastato, esančio 

Seredžiaus g. 4, Kaunas, modernizavimo ir naujų lietaus nuotekų tinklų statybos darbai, kurių 

vertė lygi 954 614,62 Eur. Tam panaudotos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir 

LSMU lėšos. 

2015m. atlikti pergrupavimai : iš nebaigtos statybos grupės pergrupuota 66 718,32 Eur į 

kitų negyvenamųjų pastatų grupę. 

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota 32 932,56 Eur (2014 m. – 18 415,98 Eur) 

nusidėvėjimo, kuris įtrauktas į pagrindinės veiklos sąnaudas, ir 1 794,51 Eur nusidėvėjimo, kuris 

įtrauktas į kitos veiklos sąnaudas. 

Ilgalaikio materialaus turto, gauto pagal panaudos sutartis, apskaitomo nebalansinėse 

sąskaitose vertė 2015 m. gruodžio 31 d. – 149 114,79 Eur. 

Ataskaitiniais metais ilgalaikio turto, kuris yra visai amortizuotas ar nurašytas kaip 

netinkamas naudojimui nebuvo. 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė 

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo  27 850,99 Eur. 

 

 

P08 Atsargos. 

Atsargų vertės pasikeitimas per 2015 metus pavaizduotas 4 priede. 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 73 126,04 Eur (2014 m. – 83 159,60 Eur), iš 

jų: 

- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius, kitos prekės 72 661,17 Eur (2014 m. – 82 

710,14 Eur), iš jų spaudiniai – 11 721,56 Eur (2014 m. – 17 191,75 Eur); 

- atsargos skirtos parduoti 464,87 Eur (2014 m. – 449,46 Eur). 

Per 2015 metus sunaudota veikloje atsargų už 72 661,17 Eur (2014 m. – 82 721,36 Eur) 

ir parduota už 477,28 Eur (2014 m. – 365,76 Eur) , iš jų elektroniniai moksleivių pažymėjimai ( 

pamesti) – 394,92 Eur ir moksleivių spintelių spynelės – 82,36 Eur.  

Trumpalaikio turto, gauto pagal panaudos sutartis iš LSMU ir apskaitomo nebalansinėse 

sąskaitose, vertė 2015 m. gruodžio 31 d. –  48 185,00 Eur. 

Atiduoto naudojimui veikloje ūkinio inventoriaus įsigijimo vertė 2015 m. gruodžio 31 

d. buvo  238 847,39 Eur. 
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P09 Išankstiniai apmokėjimai. 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 5 priede. 

Ataskaitinių metų pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudarė 7 468,20 Eur (2014 m. – 1 

073,62 Eur). Iš jų: 

- apmokėjimai tiekėjams – 0,05 Eur (2014 m. – 359,53 Eur); 

- ateinančių laikotarpių sąnaudas 7 468,15 Eur (2014 m. – 714,09 Eur) sudarė: 

- kvalifikacijos tobulinimo seminaras – edukacinė išvyka – 6 800,00 Eur; 

- mokinių ir turto draudimas – 323,56 Eur (2014 m. – 335,48 Eur); 

- prenumeratos sąnaudos – 344,59 Eur (2014 m. – 378,61 Eur). 

 

P10 Gautinos sumos. 

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 6 priede. Gautinų sumų už 

infrastruktūros palaikymą ir eksploataciją, parduotas prekes ir paslaugas ataskaitinių metų 

pabaigoje sudarė 4 386,30 Eur (2014 m. – 6 471,20 Eur), iš jų gautinas atlyginimas už ugdymą – 

1 942,75 Eur (2014 m. – 2 639,39 Eur). 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas gautinas atostogų rezervo sumas sudarė 15 

677,28 Eur , kitas gautinas sumas iš atskaitingų asmenų sudarė 1 485,00 Eur (2014 m. – 3,03 

Eur)    

 

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.  

Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikta 7 priede. Ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje pinigus 111 601,64 Eur (2014 m. – 133 555,90 Eur) bankų sąskaitose sudarė: 

- valstybės biudžeto sąskaitoje (programų kodai 09.06.01.01,09.02.02.01) – 0,00 

Eur; 

- dalininko sąskaitoje – 2 412,77 Eur; 

- pajamų už teikiamas paslaugas sąskaitoje – 47 018,41 Eur; 

- tėvų įnašų sąskaitoje – 19 797,48 Eur; 

- paramos sąskaitoje – 32 301,21 Eur; 

- LAAIF sąskaitoje – 10 071, 77 Eur. 

 

P12 Finansavimo sumos. 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

pavaizduoti 8 priede.  

Finansavimo sumų likučiai pateikti 9 priede.  

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų (išskyrus neatlygintinai gautą 

turtą) – 1 207 218,51 Eur (2014 m. – 662 850,91 Eur). 

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) gauta 720 147,11 Eur (2014 m. – 610 972,29 

Eur),   iš jų nepiniginiam turtui (atsargoms ir spaudiniams) įsigyti – 12 737,00 Eur (2014 m. – 10 

513,21 Eur), ilgalaikiam turtui įsigyti – 2 500,00 Eur (2014 m. – 2 896,20 Eur), kitoms išlaidoms 

kompensuoti – 704 910,11 Eur (2014 m. – 597 562,88 Eur). 

Iš valstybės biudžeto LAAIF projekto gautos finansavimo sumos per 2015 metus sudarė 443 

296,09 Eur. 

Iš savivaldybės biudžeto gauta viešųjų paslaugų teikimo programai (3) vykdyti – 9 767,26 Eur 

(2014 m. – 7 698,39 Eur). 

Iš kitų šaltinių gauta 34 008,05 Eur (2014 m. – 44 180,23 Eur), iš jų nepiniginiam turtui įsigyti – 

22 310,63 Eur (2014 m. – 144,81 Eur), kitoms išlaidoms kompensuoti – 11 697,42 Eur (2014 m. 

– 44 035,42 Eur). 
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Didžiausios gautos finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį buvo šios: 

- Iš Valstybės iždo mokinio krepšeliui finansuoti gauta 719 274,00 Eur (2014 m. – 609 

794,95 Eur) (valstybinių funkcijų vykdymo programa(7) kodas 09.02.02.01): 

211 – darbo užmokestis –                  532 369,00 Eur (2014 m. – 451 952,04 Eur); 

212 – socialinio draudimo įmokos –  164 928,00 Eur (2014 m. – 140 031,28 Eur); 

22 – prekių ir paslaugų naudojimas –  19 477,00 Eur (2014 m. – 14 915,43 Eur);  

3.1 – kitos mašinos ir įrengimai –          2 500,00 Eur (2014 m. – 2 896,20 Eur). 

- Iš valstybės biudžeto valstybinių brandos egzaminų vykdymui – 873,11 Eur (2014 m. – 1 

177,34 Eur);  

- UAB „Berlin Chemie Menarini Baltics“  strateginių tikslų bei pagrindinių uždavinių 

įgyvendinimui, kurie numatyti Gimnazijos strateginės plėtros gairėse  gauta 14 000,00 

Eur (2014 m. – 28 382,76 Eur); 

- Iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos gauta atsargų įsigijimui ir kitoms 

išlaidoms – 16 767,90 Eur (2014 m. – 12 601,65 Eur); 

- Privačių asmenų lėšos – 3 119,02 EUR; 

- Tarptautinio projekto „Mažiau šiukšlių“ lėšos – 121,13 Eur. 

 

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos.  

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 10 priede. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 186 008,45 Eur 

(2014 m. – 119 405,53 Eur). 

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 38 068,77 Eur (2014 m. – 15 986,29 Eur), iš jų 

didžiausia dalis yra įsiskolinimas už ilgalaikio turto įsigijimą – 25 236,30 Eur, už 2015 m. 

gruodžio mėn. komunalines paslaugas  – 3 789,15 Eur (2014 m. – 8 997,66 Eur), likusi dalis – 9 

043,32 Eur (2014 m. – 6 988,63 Eur) skola už ryšio ir kitas paslaugas, iš jų už ryšio paslaugas – 

29,79 Eur (2014 m. – 34,25 Eur). 

Komunalinės paslaugos: 

- šildymas – 1 615,75 Eur (2014 m. – 6 588,81 Eur); 

- vanduo – 310,79 Eur (2014 m. – 201,08 Eur); 

- elektra – 1 693,86 Eur (2014 m. – 2 092,01 Eur); 

- kitos komunalinės paslaugos – 168,75 Eur (2014 m. – 115,76 Eur). 

Sukauptas mokėtinas sumas 2015 m. 66 073,53 Eur (2014 m. – 46 006,98 Eur) sudaro: 

- sukauptos atostoginių sąnaudos 50 445,48 Eur (2014 m. – 35 125,18 Eur); 

- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos (nuo atostoginių) 15 

628,05 Eur (10 881,80 Eur). 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 81 862,52 Eur 

(2014 m. – 57 409,23 Eur). Iš jų:   

- ateinančių laikotarpių pajamos už ugdymą - 30 275,30 Eur (2014 m. – 19 419,02 

Eur); 

- gauti išankstiniai apmokėjimai už ugdymą – 51 525,49 Eur (2014 m.- 37 986,56 

Eur); 

- gauti išankstiniai apmokėjimai už parduotas prekes (elektroniniai moksleivių 

pažymėjimai, spynelės ) – 3,82 Eur (2014 m. – 2,90 Eur) , paslaugas -28,97 Eur; 

- kitos mokėtinos sumos  – 28,94 Eur (2014 m.- 0,75 Eur), 

Mokėtinas sumas darbuotojams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro Garantinio 

fondo įmokų skola – 3,63 Eur (2014 m. VSD įmokos – 3,03 Eur). 
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P18 Grynasis turtas. 

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 525 394,00Eur ( 2014m. – 96 

936,62Eur), iš jų dalininkų kapitalas 1 607 917,82Eur ( 2014m. – 1 007 917,82Eur), einamųjų 

metų deficitas – 171 542,60Eur , ankstesnių metų deficitas – 910 981,22Eur (t. sk. skirtumas dėl 

apskaitos duomenų, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus 0,02Eur). 

 

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.  
LSMU gimnazija vykdydama pagrindinę veiklą per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 260 

974,14 Eur (2014 m. – 203 180,17 Eur) pajamų. Tai pavaizduota 11 priede. Šias pajamas sudarė: 

- Pajamos už ugdymą – 260 489,30 Eur (2014 m. – 202 812,35 Eur); 

- Pajamos už elektroninius moksleivio pažymėjimus – 484,84 Eur (2014 m. – 367,82 

Eur). 

 

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos. 

Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (12 priedas) per 

ataskaitinį laikotarpį sudarė 979 097,80 Eur (2014 m. – 816 492,06 Eur), iš jų: 

- darbo užmokesčio sąnaudos pagal darbo sutartis – 743 356,12 Eur (2014 m. – 620 

677,35 Eur); 

- ligos pašalpų sąnaudos – 2 439,95 Eur (2014 m. – 873,30 Eur); 

- darbo užmokesčio sąnaudos pagal vienkartines, autorines sutartis – 1 552,94 Eur 

(2014 m. – 1 353,57 Eur); 

- socialinio draudimo sąnaudos pagal darbo sutartis – 230 291,84 Eur (2014 m. – 192 

285,78 Eur); 

- garantinio fondo sąnaudos pagal darbo sutartis – 1 456,95 Eur (2014 m. – 1 242,46 

Eur). 

(2014 m. socialinio draudimo sąnaudos pagal autorines sutartis – 59,60 Eur) 

Pagrindinės veiklos komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 43 628,63 Eur (2014 m. – 

56 356,71 Eur) sudarė: 

- šildymo sąnaudos – 21 906,76 Eur (2014 m. – 34 415,33 Eur); 

- elektros energijos sąnaudos – 18 076,37 Eur (2014 m. – 18 416,18 Eur); 

- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 2 048,42 Eur (2014 m. – 2 093,67 Eur); 

- ryšių paslaugos – 418,40 Eur (2014 m. – 361 16 Eur); 

- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 1 178,68 Eur (2014 m. – 1 070,37 Eur). 

Pagrindinės veiklos komandiruočių, transporto ir kvalifikacijos kėlimo, kitų paslaugų ir 

mokesčių sąnaudas 78 106,28 Eur (2014 m. – 64 094,78 Eur) sudarė: 

- komandiruočių sąnaudos – 2 133,78 Eur (2014 m. – 991,13 Eur); 

- transporto paslaugų sąnaudos – 4 037,30 Eur (2014 m. – 220,78 Eur); 

- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 4 499,55 Eur (2014 m. – 4 270,20 Eur);   

- kitų paslaugų sąnaudos – 66 978,41 Eur (2014 m. –  58 470,12 Eur); 

- nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 325,82 Eur 

- kitos sąnaudos – 457,24 Eur (2014 m. – 142,55 Eur). 

 

 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 

15 662,11 Eur. 

 

P21 Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos. 

Uždirbtos kitos veiklos pajamos  ir sąnaudos detalizuotos 13 priede 

Kitos veiklos pajamas 18 676,95 Eur (2014 m. – 19 577,87 Eur) sudarė : 

- pajamos už eksploataciją (inventoriaus naudojimą) – 6 516,45 Eur (2014 m. – 6 

516,45 Eur).; 




































































