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I. BENDROJI DALIS 

 

Kauno “Varpo“ gimnazija (toliau-gimnazija) yra biudžetinė Kauno miesto savivaldybės 

įstaiga, įregistruota 1995 m. balandžio 03 d. , Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale, 

pažymėjimo Nr.024981 , įstaigos kodas 190138895, turinti juridinio asmens teises. Steigėjas- Kauno  

miesto savivaldybė. Pagrindinė gimnazijos paskirtis – vidurinis ugdymas. Kita veikla-  gimnazijos 

patalpų nuoma. Gimnazija filialų ir struktūrinių vienetų, kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. 

Svarbių sąlygų , kurios gali paveikti gimnazijos tolimesnę veiklą , nėra. 

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 m. birželio mėn.30 d. duomenis.  

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 77 darbuotojai. Gimnazijos ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 32,75 etatai. 

 
II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Gimnazijos  parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). 

Gimnazija tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktorės 2009 m. gruodžio 21  d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl 

buhalterinės apskaitos organizavimo ir apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima 

ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema ,,Apskaita-

Progra“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus 

     Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją; 

2) programą; 



3) lėšų šaltinį; 

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Taikomi  kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, 

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

 

Finansinės būklės ataskaitos kai kurių sumų detalizavimas.  
 

Nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė – 0,00 € 

                           

Nematerialaus turto 

įsigijimo savikaina (€) 

Nusidėvėjimas (€) Likutinė vertė (€) 

1 2 3 =(2-1) 

5817,95 5817,95 0,00 

 

 Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 1 438 967,86  (€) 

                            

Turto grupė Materialaus turto 

įsigijimo 

savikaina(€) 

Nusidėvėjimas(€) Likutinė vertė(€) 

1 2 3 4 =(3-2) 

Pastatai 1 609 444,66 326 501,99 1 282 942,67 

Kiti statiniai 165 073,16 22 940,22 142 132,94 

Kt.mašinos ir 

įreng. 

69 314,10 59 013,47 10 300,63 

Baldai ir biuro 

įranga 

88 179,08 84 709,96 3 469,12 

Kitas 

materialusis 

turtas 

5 093,79 4 971,29 122,50 

Iš viso: 1 937 104,79 498 136,93 1 438 967,86 

          

  Trumpalaikis turtas : 63 781,58 €    

Medžiagos ir ūkinis inventorius 542,72 

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių 

laikotarpių sąnaudos 

1 514,47 

Gautinos sumos už turto naudojimą, 

paslaugas 

0,00 

Sukauptos gautinos sumos 26 595,70 

Kitos gautinos sumos 8 971,15 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 26 157,54 



Iš viso: 63 781,58 € 

         

 Trumpalaikiai įsipareigojimai: 27 264,63  €    

              

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00 

Tiekėjams mokėtinos sumos  3 053,57 

Sukauptos mokėtinos sumos( atostogų 

sąnaudos ir soc.draudimo sąnaudos) 

23 972,26 

Mokėtinos sumos i biudžetus (darbdavio 

socialinės draudimo įmokos) 

0,00 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 238,80 

Iš viso: 27 264,63 

 

Grynasis perviršis 14 700,03 € 

 

 

III. PASTABOS 

 

1.Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus. 

2.Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje pateikiamas 

likutine verte. 

3.Gimnazijos gaunamos pajamos už nuomą apskaitomos kaip kitos veiklos pajamos. 

4.Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą. 

5.Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima 

patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

6.Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  

7.Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių 

ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto 

balansine verte.  



Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai 

paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį 

naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.  
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