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I. BENDROJI DALIS 

Kauno technologijos universiteto gimnazija, toliau Gimnazija, yra viešosios įstaigos 
Kauno technologijos universiteto įsteigta viešoji įstaiga, kodas 190994436. 

Gimnazijos adresas yra Studentų g. 65, LT 51369, Kaunas, Lietuvos Respublika 
(LR). 

Gimnazija atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais jai pavestas švietimo funkcijas, 
teikia švietimo paslaugas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką. Gimnazijos pagrindinė 
veiklos rūšis – bendrasis vidurinis mokymas, nepagrindinės veiklos rūšys – pagrindinis ugdymas, 
vidurinis ugdymas, kultūrinis švietimas, kvalifikacijos tobulinimas, knygų ir kita leidyba, kitas, 
niekur nepriskirtas, švietimas.  

Gimnazija yra atskiras juridinis vienetas, ne pelno siekianti įstaiga, turinti ūkinį, 
finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, herbinį antspaudą, firminį ženklą ir 
atsiskaitomąsias sąskaitas AB „Swedbank“ banke  bei „Danske Bank A/S“ Lietuvos filiale. 
Gimnazija rengia atskirą metinių finansinių ataskaitų rinkinį.  

Gimnazija neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų. 
Gimnazija neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių. 
Gimnazija savo nekilnojamo turto neturi ir vykdo veiklą pagal panaudos sutartį iš 

steigėjo gautose patalpose. Pagrindinis įstaigos lėšų šaltinis yra finansavimas iš LR biudžeto 
moksleivio krepšeliui ir aplinkai. Gimnazija teikia papildomas mokamas paslaugas. Šiomis 
sąlygomis paremta veikla ir jos gali paveikti tolesnę veiklą. 

Gimnazijai suteiktas paramos gavėjo statusas, pagal kurį ji gauna paramą iš fizinių ir 
juridinių asmenų. 

Vidutinis Gimnazijos darbuotojų skaičius 2014 metų gruodžio 31 d. – 50.  
Gimnazijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.  
Gimnazija rengia žemesniojo lygio finansines ataskaitas. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Buhalterinė apskaita Gimnazijoje tvarkoma vadovaujantis LR Viešojo sektoriaus 
atskaitomybės įstatymo, LR Buhalterinės apskaitos įstatymo, LR Viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų 
LR apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigos parengtos finansinės 
ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) 
reikalavimus ir bendruosius apskaitos principus. 

Įstaigos parengtų finansinių ataskaitų valiuta yra litai ir centai. 
Gimnazijos taikyta apskaitos politika, patvirtinta Gimnazijos direktoriaus 2012 m. 

kovo 16 d. įsakymu Nr. G/VY-38 „Dėl Gimnazijos apskaitos politikos patvirtinimo“, apima 
ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 
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. 

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai. 
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos 
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praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. 
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa ,,PROGRA“, kuri 

pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus, bei MS EXEL sudaryti registrai. 
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal lėšų šaltinį, valstybės funkciją, programą ir 

valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą 
sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiojo turto nuvertėjimo 
apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS. 

Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 
įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami 
nematerialiojo turto sąskaitose. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra 
ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir 
nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai 
nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas 
registruojamas simboline vieno lito verte. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 
nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė 
vertė 0. 

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar 
kitas juridines teises. Patvirtinti Gimnazijos nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai yra 
suderinti su VšĮ Kauno technologijos universiteto nematerialiojo turto amortizacijos 
normatyvais: 

 

Eil. 
Nr. Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto amortizacijos 
normatyvai 

(metais) 
 NEMATERIALUSIS TURTAS  

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 1 
2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* 2 

3. Techninių projektų planavimo detalieji ir specialieji dokumentai, 
internetinės svetainės ir kitas nematerialusis turtas 2 

4. Prestižas  10 
* Jeigu patentai, išradimai, licencijos ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam 

laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis 
skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi. 
 

Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis 
atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 
pripažinimo kriterijus.  

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 
apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio 
pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kultūros ir kitas vertybes, finansinėse 
ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis 
yra.  

KTUG_2014_Aiškinamasis_raštas 



3 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai 
nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito 
verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 
registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. 

Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas už simbolinį mokestį, registruojamas ilgalaikio 
materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki 
turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. 

Kilnojamų, nekilnojamų kultūros vertybių ar kitų vertybių tikroji vertė nustatoma 
remiantis įsigijimo savikaina. 

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 
turto naudingo tarnavimo laiką. Likvidacinė vertė  1 litas.  

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto 
nusidėvėjimo, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 
proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, kurie 
yra suderinti su VšĮ Kauno technologijos universiteto materialiojo turto nusidėvėjimo 
normatyvais: 

 

Eil. 
Nr. Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto 
nusidėvėjimo 
normatyvai 

(metais) 
 MATERIALUSIS TURTAS  
1. Pastatai  
1.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,1 ir daugiau plytų storio, 

gelžbetonio; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); 
monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir 
denginiai – gelžbetoniniai) pastatai 

100 

1.2. Pastatai (sienos – iki 2,1 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, 
betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, 
betoniniai arba mediniai) 

100 

1.3. Tašytų rąstų pastatai  31 
1.4. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 10 
2.  Infrastruktūros ir kiti statiniai  
2.1. Infrastruktūros statiniai  
2.1.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 30 
2.1.2 Skaldos, žvyro 10 
2.1.3. Metaliniai 30 
2.1.4. Mediniai 30 
2.1.5. Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos 30 
2.2. Kiti statiniai 30 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai  
3.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai  30 
4. Mašinos ir įrenginiai  
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4.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai  
4.1.1. Jėgos mašinos ir įrenginiai 10 
4.1.2. Darbo mašinos ir įrenginiai 10 
4.1.3. Kitos gamybos mašinos ir įrenginiai 7 
4.2. Ginkluotė, ginklai ir karinė technika 20 
4.3. Medicinos įranga 1 
4.4. Apsaugos įranga 3 
4.5. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 1 
4.6. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 

valdymo įrenginiai ir įranga 
2 

4.7. Kitos mašinos ir įrenginiai  
4.7.1 Matavimo, reguliavimo, laboratoriniai prietaisai ir įrenginiai 7 
4.7.2 Kitos mašinos ir įrenginiai 1 
5. Transporto priemonės  
5.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 1 
5.2. Specialūs automobiliai 1 
5.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 1 
5.4. Motociklai 3 
5.5. Traktoriai 1 
5.6. Kitos transporto priemonės 1 
6. Baldai ir biuro įranga  
6.1. Baldai 7 
6.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4 
6.3. Serveriai ir kompiuterių tinklai bei jų įranga 2 
6.4. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 1 
6.5 Spausdintuvai, skeneriai 4 
6.6. Kita biuro įranga 1 
7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  
7.1. Scenos meno priemonės 7 
7.2. Muzikos instrumentai 7 
7.3. Įrankiai 2 
7.4. Valgyklos įrenginiai 4 
7.5. Sportinis inventorius 7 
7.6. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 1 
7.7. Specialieji drabužiai ir avalynė 1 
7.8. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1 
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Atsargos 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, 
sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo 
realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų 

savikainą, Gimnazija taiko konkrečių kainų įkainojimo būdą. 
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat 

apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų 
sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 
ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

Naudojamojo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma 
nebalansinėse sąskaitose. 

Gautinos sumos 

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Gimnazija įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 
finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatas. 
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, 
atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus 
nuvertėjimo nuostolius. 

Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos Gimnazijoje pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS 
„Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. 

Gimnazijoje finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į finansavimo sumas: 
• iš Europos Sąjungos; 
• iš valstybės biudžeto; 
• iš savivaldybės biudžeto; 
• iš kitų šaltinių. 
Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo 

sumas: 
• nepiniginiam turtui įsigyti; 
• kitoms išlaidoms. 

 Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 
sąnaudos. 

Finansavimo sumos apima Gimnazijos gautus ir gautinus pinigus, ir kitą turtą 
pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 
simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 
išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis išlaidoms kompensuoti, yra 
laikoma visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos 
Gimnazijos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo 
sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas 
finansavimo sumas. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, 
registruojamos kaip Gimnazijos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas 
šiam tikslui, pajamas. 
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Finansiniai įsipareigojimai 

Gimnazijoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir 
trumpalaikius.  

Gimnazijoje pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami 
įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: 

• ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 
• trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

Atidėjiniai 
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio 

praeityje Gimnazija turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad 
jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei 
patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.  

Segmentai 
Gimnazija tvarko apskaitą pagal segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos 

dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes įstaigos teikiamas viešąsias 
paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Gimnazija skiria šiuos segmentus: 

• švietimas. 

Pajamos 
Gimnazijoje 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, kad gimnazija 

gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai 
gimnazija gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą laikotarpį, 
kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai 
nuo pinigų gavimo momento. 

Sąnaudos 
Gimnazijos sąnaudoms taikomi sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 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 tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos 
neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos 
sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. 
Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos 

kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje tarnautojams ir darbuotojams mokėti už 
kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – 
gruodžio 31 dieną. 

Sandoriai užsienio valiuta 
Gimnazijos apskaitoje sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu 

registruojami pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. 
Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei užsienio valiuta išreikšto turto ir 
įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos 
pajamų ir sąnaudų sąskaitose. 

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį. 
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Turto nuvertėjimas 
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo 

požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Gimnazija nustato, ar yra turto nuvertėjimo 
požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji 
vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.  

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių 
suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio 
pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. 

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra 
mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo 
savikainą. 

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. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 
Gimnazija nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau 

neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose. 
Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų 
ataskaitoje. 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos 

informacijos apie Gimnazijos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 
(koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, 
yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys 
įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra 
reikšmingi. 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir 

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

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 
rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio 
laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

Apskaitos politikos keitimas 
Gimnazija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad 

būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo 
reikia Gimnazijos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi 
tendencijoms nustatyti.  

Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio 
turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje 
pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse 
ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, 
lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms 
operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos 
keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių laikotarpių 
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informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika 
pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje 
„Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. 

Apskaitinių įverčių keitimas 
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis 

buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 
Gimnazijos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos 

rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas 
ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, 
susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. 

Apskaitos klaidų taisymas 
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Esminės, ir neesminės apskaitos klaidos 
taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma 
esmine, jei jos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis 
išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės 
arba 0,25 procento turto vertės. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama 
aiškinamajame rašte. 

III. PASTABOS 

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 
Gimnazija turi nematerialųjį turtą – programinę įrangą. 
Programinei įrangai nustatytas 1 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, 

kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, Gimnazija neturi. 
Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį yra pateikta 1 priede. Gimnazijos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto 
nuvertėjimo. 

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nurašytos programinės įrangos. Gimnazijos 
naudojama programinė įranga yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje. Šios 
programinės įrangos įsigijimo savikaina yra 8113 Lt. iš kurių programinė įranga už 3273 Lt. 
buvo gauta nemokamai ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. 

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 
įsipareigojimų vykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas gimnazijos veikloje, nėra. 

Gimnazijos prekės ženklo liudijimo teisės yra įsigytos konkrečiam laikotarpiui, to 
laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. 

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija naujo nematerialaus turto neįsigijo. 

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 

lentelė yra pateikta 2 priede. 
Gimnazija neturi žemės, ilgalaikio nekilnojamo turto ir nekilnojamų kultūros 

vertybių. 
Didžiausią Gimnazijos turto dalį sudaro baldai ir biuro įranga – 76599 Lt. 
Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota 60585 Lt nusidėvėjimo suma, kuri įtraukta į 

pagrindinės veiklos sąnaudas. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujo turto už 25830 Lt. 
Gimnazija turi ir savo veikloje naudoja ilgalaikį materialųjį turtą, kuris yra visiškai 

nudėvėtas. Šio turto įsigijimo savikaina yra 134653 Lt. 
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija, Gimnazijoje nėra. 
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Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nebenaudojamas 
Gimnazijos veikloje, nėra. 

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra. 
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio dieną, nėra. 
Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą laikotarpyje nebuvo. 
Turto, perduoto bankui, nėra. 

3. Informacija apie Ilgalaikį finansinį turtą 
Gimnazija ilgalaikio finansinio turto neturi. 

4. Informacija apie Ilgalaikį biologinį turtą 
Gimnazija ilgalaikio biologinio turto neturi. 

5. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 
Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą Gimnazijoje per ataskaitinį laikotarpį 

pateikta 3 priede. 
Tretiesiems asmenims laikymui perduotų atsargų Gimnazija neturi. 
Ilgalaikio materialaus ir biologinio turto, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį 

laikotarpį įstaiga neturėjo. 

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus 
 Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 4 priede. 
Gimnazijos išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už užsakytas bet negautas prekes 

sudaro 38 Lt. Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro nekilnojamo turto, gauto pagal 
panaudos sutartį, draudimas – 542 Lt. ir prenumerata 2015 metams – 270 Lt. 

7. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 5 priede. 
Gimnazija neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas 

nuvertėjimas. 
Gautinas sumas sudaro fizinių asmenų skolos gimnazijai už suteiktas paslaugas – 

2163 Lt. 
Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptų atostogų ir socialinio draudimo sąnaudos 

65832 Lt. 
Kitas gautinas sumas sudaro įmokų valstybiniam socialiniam draudimui ir gyventojų 

pajamų mokesčio permokos 310 Lt. 

8. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 6 priede. 
Gimnazijos bankinėse sąskaitose laikotarpio pabaigoje pinigų likutis buvo 140745 

Lt. Iš jų: 43164 Lt – gautos paramos lėšų likutis, iš jų  2496 Lt likutis eurais, 97581 Lt – įplaukos 
už suteiktas paslaugas, iš jų – 14497 Lt likutis eurais. 

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

Informacija apie Gimnazijos finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 
pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 7 priede. 

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija gavo finansavimą iš valstybės biudžeto 
Moksleivio krepšeliui ir mokyklos aplinkai – 1707000 Lt, egzaminų vykdymui – 5947 Lt. Iš jų 
nepiniginiam turtui įsigyti buvo panaudota 36551 Lt, dėl ko buvo atliktas finansavimo sumų 
pergrupavimas. Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto nemokamai gauto nepiniginio 
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turto nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija savo veiklai panaudojo 1718177 Lt. Valstybės 
biudžeto finansavimo. 

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija gavo finansavimą iš savivaldybės biudžeto 
moksleivių pavėžėjimui 24118 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija savo veiklai panaudojo 
24118 Lt savivaldybės biudžeto finansavimo. 

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija gavo finansavimą iš užsienio valstybių. 
Prancūzijos Respublikos ambasada Gimnazijos prancūziško teatro kelionei į festivalį pervedė 
5379 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija savo veiklai panaudojo 5379 Lt užsienio valstybių 
finansavimo. 

Ataskaitiniais metais Gimnazija baigė vykdyti ES „Comenius“ daugiašalių mokyklų 
partnerystės projektą „Homo economicus“ ir gavo galutinį finansavimą 14502 Lt, kurio dalis iš 
kitų išlaidų kompensavimo sumų buvo perskirstyta nepiniginiam turtui įsigyti — 903 Lt. Per 
ataskaitinį laikotarpį Gimnazija iš ES nemokamai nepiniginio turto negavo. Per ataskaitinį 
laikotarpį Gimnazija savo veiklai panaudojo 43945 Lt ES finansavimo. 

Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija iš fizinių ir juridinių asmenų gavo 111622 Lt 
paramą pinigais, iš jų Valstybinės mokesčių inspekcijos pervesta 2 procentų sumokėto gyventojų 
pajamų mokesčio suma – 32793 Lt. Prie kito finansavimo priskirtas gautas tikslinis finansavimas 
iš steigėjo Gimnazijos komunalinėms ir kitoms išlaidoms 245600 Lt, Gimnazija steigėjui grąžino 
nepanaudotą finansavimo dalį - 32532 Lt. Dalis kitų šaltinių finansavimo kitoms išlaidoms 
kompensuoti buvo panaudota nepiniginiam turtui įsigyti, dėl ko buvo atliktas finansavimo sumų 
pergrupavimas – 41770 Lt. Prie kito finansavimo priskirtos iš projekto dalyvių gautos lėšos, 
projekto išlaidoms kompensuoti 1808 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių neatlygintinai 
gauto nepiniginio turto suma (fizinių ir juridinių asmenų parama) - 1412 Lt. Per ataskaitinį 
laikotarpį Gimnazija savo veiklai panaudojo 326999 Lt kitų šaltinių finansavimo. 

10. Finansavimo sumų likučiai 
Informacija apie Gimnazijos finansavimo likučius yra pateikta 8 priede. 

Finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto sudaro ilgalaikio turto nenudėvėta 
(neamortizuota) dalis 10263 Lt ir draudimo būsimųjų laikotarpių sąnaudos 542 Lt. 

Finansavimo sumų likutį iš ES sudaro ilgalaikio turto nenudėvėta (neamortizuota) 
dalis 58150 Lt. 

Finansavimo sumų likutį iš kitų šaltinių sudaro ilgalaikio turto nenudėvėta 
(neamortizuota) dalis 61315 Lt, pinigų ekvivalentai – 43164 Lt, gyventojų pajamų mokesčio 
permokos – 0,3 Lt ir įsiskolinimas tiekėjams – 101 Lt. 

11. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 
Informacija apie Gimnazijos trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 9 priede. 
Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro Gimnazijos įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio 

pabaigai už komunalines ir kitas paslaugas 101 Lt. Sukauptas atostoginių sąnaudas sudaro 
atostogų išmokų sąnaudos 57670 Lt ir socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų išmokų 17784 
Lt. Iš viso 75454 Lt. 

Gauti išankstiniai apmokėjimai už kitas pagrindinės veiklos paslaugas 25394 Lt. 

12. Informacija apie pagal panaudos sutartis perduotą turtą 
Gimnazija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal panaudos sutartis gauto turto 

turėjo už 1407089 Lt. 
Per ataskaitinį laikotarpį turto pagal panaudos sutartis negauta. 
Iš steigėjo VšĮ Kauno technologijos universiteto turto, gauto pagal panaudos sutartį, 

likutį sudaro gauta dalis pastato už 1195179 Lt, gautas ilgalaikis turtas 35710,00 Lt, gautas 
ūkinis inventorius už 68074,18 Lt. Ši turto panaudos sutartis galioja iki 2019 metų gegužės 21 
dienos. Sutartyje yra numatytos galimybės ją pratęsti. 

Žemiau išvardintose sutartyse jų pratęsimo galimybė nenumatyta. 
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