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Bendroji dalis 

 

Šakių „Žiburio“ gimnazija, įm. k. 195360750 įregistruota 1998 m. rugsėjo 02 d. VĮ Registrų centre. 

Pažymėjimo Nr. 022651. Įstaigos veikla – vidurinis mokymas. Gimnazija neturi struktūriškai pavaldžių 

vienetų. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. baigiasi gruodžio 31 d. 2015 m. rugsėjo 30d. darbuotojų 

skaičius 71 žmogus. Ataskaitinis laikotarpis 2015 m. III ketvirtis. Nuo 2015 m. sausio 1d. finansinėse 

ataskaitose  duomenys pateikiami euro valiuta. 

 

Apskaitos politika 

 

Nuo 2010 sausio 1d.  Šakių „Žiburio“ gimnazija finansines ataskaitas rengia pagal VSAFAS nuostatas. 

Kiekvienam finansinių ataskaitų straipsniui taikytas konkretus apskaitos principas. Viešojo sektoriaus 

subjektas tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas vadovaujasi LR viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymu 2007-06-26 Nr. X- 1212, šiais teisės aktais: LR civiliniu kodeksu, LR 

darbo kodeksu, LR pinigų įstatymu, LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir 

kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, LR Vyriausybės nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos 

taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės įsakymu nr. 38 „Dėl bendrųjų 

dokumentų saugojimo terminų“. Gimnazija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines 

ataskaitas, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: 

 Subjekto; 

 Veiklos tęstinumo; 

 Periodiškumo; 

 Pastovumo; 

 Piniginio mato; 

 Kaupimo; 

 Palyginimo; 

 Atsargumo; 

 Neutralumo; 

 Turinio viršenybės prieš formą. 

IT – materialusis ir nematerialusis turtas, skirtas savarankiškoms funkcijoms atlikti, numatomas naudoti 

ilgiau nei vienus metus ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią IT turto 

vertę. IT pagal jo pobūdį skirstomas į grupes. Ilgalaikis  turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei 

atitinka IT apbrėžimą ir turto pripažinimo kriterijus: tikėtina, kad VS  subjektas būsimais laikotarpiais iš 

turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą; VS subjektas turi teisę 

tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti. Gimnazija IT apskaitą tvarko pagal turto vienetus. Įsigytas IT 

apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose IT rodomas įsigijimo savikaina 

atėmus amortizacijos ir nuvertėjimo sumas. IT eksploatavimo išlaidos priskiriamos prie to ataskaitinio 

laikotarpio , kuriuo buvo patirtos , sąnaudų. Kiekvienam IT vienetui nustatytas naudingo tarnavimo laikas, 

vadovaujantis Vyriausybės nustatytais nusidėvėjimo normatyvais. Kiekvieną mėnesį nusidėvėjimo suma 

pripažįstama nusidėvėjimo sąnaudomis. Gimnazija turi turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar 

naudojamas veikloje. 

BĮ finansinis turtas- tai pinigai, po vienerių metų gautinos sumos, per vienerius metus gautinos sumos. 

Finansini turtas apskaitoje registruojamas tik tada, kai VS subjektas įgyja teisę gauti pinigus ar kitą turtą. 



Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius: finansinės skolos, mokėtinos sumos 

tiekėjams, biudžetui, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. 

VS subjekto atsargos – tai trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja per vienerius metus pajamoms uždirbti 

ar paslaugoms teikti. Atsargos skirstomos į medžiagas , žaliavas, ūkinį inventorių, spaudinius. Apskaitoje 

atsargos registruojamos įsigijimo savikaina. Sunaudotų gamyboje atsargų savikaina apskaičiuojama taikant 

FIFO būdą. Atsargos atiduotos naudoti BĮ ūkio reikmėms pripažįstamos sąnaudomis. Naudojamų atsargų 

kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje. 

VS subjekto finansavimo sumas sudaro finansavimo pajamos. Finansavimo pajamos skirstomos į gautas ir 

gautinas. Tai pinigai arba kitas turtas, skirti programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos skirstomos į 

sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos apskaitoje 

registruojamos pagal sumos tiekėją, valstybės funkciją, programas, kurioms skirtos. Valstybės ir 

savivaldybės biudžeto asignavimai pripažįstami gautinomis  finansavimo sumomis pateikus paraišką gauti 

finansavimo sumas. Patirtoms sąnaudoms kompensuoti registruojamos panaudotos  finansavimo sumos. 

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Kiekvieno mėnesio pabaigoje registruojant 

apskaitoje sukauptas sąnaudas, turi būti užregistruotos ir finansavimo pajamos. 

Kitos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos 

pajamos, gautos vykdant nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus 

nepriskiriama prie pagrindinės veiklos, priskiriamos prie kitos veiklos pajamų. Įstaigoje pagrindinės veiklos 

kitos pajamos gaunamos už mokinių maitinimą gimnazijos valgykloje, už kopijavimo paslaugas gautos 

pajamos, už bendrabučio nuomą gautos pajamos. Įstaiga, gavusi įplaukas už paslaugas, kiekvieno mėnesio 

pabaigoje perveda jas į savivaldybės biudžetą. Pajamos pripažįstamos kiekvieną mėnesį kai patiriamos 

sąnaudos.  

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos, 

neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pagrindinės veiklos sąnaudos grupuojamos pagal sąnaudų 

straipsnius. 

Ataskaitinio laikotarpio reikšmingumo kriterijus- 1096 Eur.  

  

Pastabos 

 

Nr. P03 Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Šakių „Žiburio“ gimnazijos INT- tai  materialios formos neturintis nepiniginis turtas, kuriuo įstaiga 

disponuoja ir kurį naudodama numato gauti ekonominės naudos. Tai programinė įranga. INT  įsigijimo 

savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 5090 Eur. Įstaiga turi INT, kuris yra visiškai amortizuotas, bet 

vis dar naudojamas veikloje. Kiekvieną mėnesį programinės įrangos nusidėvėjimo suma nurašoma į 

sąnaudas. Likutinė INT vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje-  36 Eur. 

 

 

Nr. P04 Ilgalaikis materialusis turtas 

Šakių „Žiburio“ gimnazijos IMT- tai materialus turtas numatomas naudoti ilgiau negu vienerius metus, jo 

įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią turto vertę- 500 Eur. Įstaigoje IMT  

sudaro šios turto grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, infrastruktūros statiniai, transporto 

priemonės, kompiuterinė įranga, kita biuro įranga, mašinos ir įrengimai. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

visų IMT grupių įsigijimo savikaina- 1367261 Eur . Kiekvieną mėnesį IMT nusidėvėjimo suma nurašoma į 

sąnaudas. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 40349 Eur nusidėvėjimo sąnaudų. Įstaiga turi IMT, kuris 

yra visiškai amortizuotas, bet dar naudojamas veikloje. Likutinė IMT  vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje- 949240 Eur.  

 

Nr. P08, P09, P10, P11 Trumpalaikis turtas 

Šakių „Žiburio“ gimnazijos trumpalaikis turtas- tai atsargos, gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai, 

pinigai sąskaitose. Įstaigoje atsargos- tai medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorius, spaudiniai, kuriuos 

tikimasi sunaudoti per 12 mėn. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų (ūkinio inventoriaus), žaliavų 

(maisto produktų), kurių įsigijimo savikaina 38913 Eur, sunaudojimas- 38611 Eur (14505 nemokamas 

maitinimas). 



Išankstiniai apmokėjimai- 437 Eur. Sukauptos finansavimo pajamos- 44301 Eur,  kitas gautinas sumas 

sudaro iš biudžeto gautinos spec. Lėšos 5873 Eur. Pinigus sudaro įstaigos sąskaitose esančios lėšos- 18926 

Eur. 

 

 

Nr. P012 Finansavimo sumos 

Šakių „Žiburio“ gimnazijos finansavimo sumos- tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos 

ir kitų šaltinių gautos arba gautinos finansavimo sumos, kurios panaudotos per ataskaitinį laikotarpį įstaigos 

patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į sumas nepiniginiam 

turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti. Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje nepiniginiam turtui 

įsigyti- 968758 Eur.  Finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių- 7879 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gautos 

finansavimo sumos iš valstybės biudžeto- 469924 (1722 kitos VB lėšos Z) Eur , iš savivaldybės-  157055 

Eur, iš kitų šaltinių- 1367 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos savo patirtoms 

sąnaudoms finansuoti 647563 Eur (finansavimo sumų sumažėjimas dėl nusidėvėjimo sąnaudų- 40349 Eur, 

dėl atsargų sunaudojimo- 38611 Eur). Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 954307 Eur. 

 

 

Nr. P17 Įsipareigojimai 

Šakių „Žiburio“ gimnazijoje įsipareigojimai yra  trumpalaikiai. Tiekėjams mokėtinos sumos- 1065 eur. 

Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams- 30818 Eur, mokėtinos soc. draud. Įmokos- 20067 Eur, 

mokėtinas GPM- 6713 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudos- 640 Eur. 

 

 

Nr. P21 Pagrindinės veiklos pajamos 

Šakių „Žiburio“ gimnazijoje pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos-  688807 Eur, 

pagrindinės veiklos kitos pajamos- 28189 Eur (pajamos iš spec. Programų.) 

 

 

Nr. P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Šakių „Žiburio“ gimnazijos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudos, amortizacijos sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, 

sunaudotų maisto produktų savikaina, kitos sąnaudos. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro sąnaudos darbo 

užmokesčiui ir soc. draudimui- 580847 Eur. Sunaudotų atsargų savikaina- 24106 Eur, socialinių išmokų- 

17196 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos- 40114 Eur.  

 

Nr. P23 grynasis perviršis ar deficitas 

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos perviršis- 4694 Eur. 
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