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I. BENDROJI DALIS  
 

 

 Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Šiaulių Universiteto gimnazija - biudžetinė 
įstaiga (toliau – gimnazija), įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 195473755, buveinės 
adresas –   Dainų g. 33,  LT – 78236, Šiauliai. 

Gimnazijos steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Šiaulių miesto savivaldybė. 
Gimnazijos  veiklos sritis – švietimas.  
Gimnazijos veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20, pagrindinis ugdymas, kodas 
85.31.10  
Gimnazijos  finansavimo šaltiniai: 

          1. Valstybės biudžeto tikslinė dotacija mokinio krepšeliui,   (MK), nemokamo maitinimo lėšos. 
          2. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB). 
          3. Pajamos už teikiamas paslaugas (SP). 

4. Fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitais teisiniais būdais 
perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus. 
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų neturime. 
Filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturime.  
Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti progimnazijos veiklą finansinių ataskaitų 

sudarymo dieną, nėra. 
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. kovo 31 d. 

duomenimis.   
  Šiaulių Universitetinės gimnazijos  finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti               

Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - eurais.  
 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

 
          Teikiame nuorodą į paskutinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame buvo aprašyta apskaitos 
politika – 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys. 
 

 
                                                         III. PASTABOS 

                                  
     Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2021 metų kovo 31 d. duomenis  ir 

lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.  
           Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis  
materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo 
turto sąvoką ir SVAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.  
          
 
 
 



IV. PASTABOS 

 

 

  Nematerialusis turtas 

 
          2021 m. kovo 31 d. balanse nematerialiojo turto likutinė vertė – 0,00 Eur. 
 

Ilgalaikis turtas 

 
           2021 metų kovo 31 d. balanse ilgalaikio turto likutinė vertė 1595219,94 Eur  iš jų: pastatai -     
1549573,78 Eur, infrastruktūros ir kiti statiniai 5529,58 Eur, mašinos ir įrengimai 968,75 Eur , baldai 
ir biuro įranga – 3105,33 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 36042,50 Eur. 
 

Trumpalaikis turtas 

 
Trumpalaikį turtą 141980,24 Eur sudaro:   pinigų likutis banke 59069,77 Eur,; sukauptos 

gautinos sumos –82544,17 Eur; kitos gautinos  – 66,30 Eur , gautinos už paslaugas 300,00 Eur.  
 

Finansiniai įsipareigojimai 

 
           Trumpalaikiai įsipareigojimai  63740,34 Eur sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos – 2429,39 
Eur.  Sukauptos mokėtinos sumos – atostogų rezervas 61244,65 Eur , su darbo santykiais 
įsipareigojimai 66,30  Eur. 
 

Pagrindinės veiklos pajamos 
 

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 226532,58 Eur. Finansavimo pajamos iš valstybės 
biudžeto – 170051,04 Eur, savivaldybės biudžeto – 56481,54 Eur , iš ES užsienių valstybių 2728,17 
Eur ir kitų šaltinių – 799,68 Eur Pagrindinės veiklos kitos pajamos 883,99 Eur (VRA A.III.1). 

 
 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 

 

 
1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 190240,33 Eur; 
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 7215,33 Eur; 
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 10067,31 Eur ; 
4. Kvalifikacijos kėlimo – 162,00 Eur; 
5. Paprasto remonto ir eksplotavimo – 0,81 Eur; 
6. Sunaudotų  atsargų savikaina – 62,88 Eur; 
7. Socialinių išmokų – 4447,80 Eur; 
8. Kitų paslaugų sąnaudos – 793,95 Eur. 

 

Pagrindinės veiklos rezultatas 

 
Pagrindinės veiklos rezultatas – perviršis  17954,01 Eur.  

 
Kitos pastabos 
 

Per ataskaitinį laikotarpį  gimnazijoje  apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. 
Įstaigoje restruktūrizavimas nevyko. 
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta. 
Teisinių ginčų  per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
Reikšmingų įvykių po metinių finansinių ataskaitų pateikimo iki ataskaitinio laikotarpio 

paskutinės dienos VSS nebuvo. 



 
 
    
Direktorė         Jūratė Kaščiuškienė 
 
 
 
Švietimo centro centralizuotos  
buhalterinės apskaitos padalinio  
vyriausioji  buhalterė                                                                                      Stanislava Vaičiulienė     
               
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
Ataskaitas rengė: 
Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro  
Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio buhalterė 
Janina Šilkaitienė tel. +370 65913328 
 


