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I. BENDROJI DALIS 
 

Mokyklos pavadinimas- Druskininkų „Ryto“ gimnazija. Mokykla įsteigta 1975 m. liepos 1 d. 
Mokyklos veiklos pradžia – 1975 m. rugsėjo 20 d. Gimnazijos veiklos pradžia - 2001 m. rugsėjo 1 d. 

Gimnazijos teisinė forma ir priklausomybė – Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga. 
Gimnazijos buveinė – Klonio g. 2, LT-66102, Druskininkai. Institucijos grupė – bendrojo ugdymo 
mokykla (3020), institucijos pagrindinis tipas: gimnazija (3125). Pagrindinė institucijos paskirtis: 
gimnazijos tipo gimnazija (31251100). Mokymo formos: dieninis mokymas, savarankiškas mokymas, 
mokymas namuose. Gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo 
programas ir vidurinio ugdymo programą 17-18 metų mokiniams, atvykusiems gydytis į medicininės 
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigą (Vilniaus universitetinės vaikų 
ligoninės Santariškės klinikų filialo vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutė“ besimokančių 
vaikų klasė). 

Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: 
1. Ugdytiniui, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą, išduodamas Švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, 
2. Ugdytiniui, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą , išduodamas Švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintas brandos atestatas ir jo priedas, 
3. Ugdytiniam, turinčiam vidutinių ir didelių specialiųjų ugdimosi poreikių, baigusiam 

pagrindinio ugdymo programą, išduodamas Švietimo  ir mokslo ministro patvirtintas 
Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, 

4. Ugdytiniui, nebaigusiam pagrindinio ugdymo programos ar vidurinio ugdymo programos 
išduodamas Švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų pažymėjimas. 

 „Ryto“ gimnazija yra juridinis asmuo, turintis savo anspaudą, atsiskaitomąją  ir kitas sąskaitas 
banke. Lėšos apskaitomos   „Swedbank“ AB: 
   Atsiskaitomoji sąskaita - LT16 7300 0101 2927 9816 
  Kitų paslaugų sąskaita -  LT69 7300 0101 2927 9832 
  Pavedimų lėšų sąskaita - LT25 7300 0101 2944 4748 
  ES projektų sąskaita -      LT32 7300 0101 4982 5486 

Gimnazijos tikslas suteikti kiekvienam mokiniui galimybę ir reikiamas sąlygas ugdytis pagal 
pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo programas ir vidurinio ugdymo programą 17-
18 metų mokiniams, atvykusiems gydytis į medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos 
priežiūros įstaigą (Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės Santariškės klinikų filialo vaikų 
reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutė“ besimokančių vaikų klasė), suteikiant dorinės, 
sociokultūrinės bei pilietinės brandos pagrindus, sudarant sąlygas įgyti atitinkamos programos baigimo 
išsilavinimą atitinkantį dokumentą. 
 Druskininkų “Ryto” gimnazijoje 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo 561 mokiniai, 24 
klasių komplektai ir dirbo 97 darbuotojai. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 m. 
paskutinės dienos duomenimis. 
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 Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 
vienetais – eurais. 
 

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 
apskaitos politika, patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 24 dienos įsakymu Nr. V1-40 
(1.3.) „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos standartų taikymo“.  
 Gimnazijos apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos 
sudaromos taikant kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 
palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą bendruosius apskaitos principus. 

 
Nematerialusis turtas 

 
 Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame  VSAFAS pateiktą sąvoką ir 
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 
 Nematerialusis turtas pirmo pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. 
Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse 
ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. 
 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 
sąskaitose. 
 Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 
naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 
 Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

Eil. 
Nr. 

Ilgalaikio turto grupės  

Turto 
nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 
normatyvai 

(metais) 
1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 3 
2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* 5 
3. Kitas nematerialusis turtas 5 
4. Prestižas 5 
 

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. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros 
vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 
nuvertėjimą, jei jis yra. 
 Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 
ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.  
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 Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 
naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti 
nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo 
kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, 
kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto 
nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

 Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei 
yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų 
ataskaitos straipsnyje. 

 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 
metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus: 
 

Eil. 
Nr. 

Ilgalaikio turto grupės 

Turto 
nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 
normatyvai 

(metais) 
1. Pastatai 15-100 
2. Infrastruktūros ir kiti statiniai 15-60 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai 20 
4. Mašinos ir įrenginiai 3-10 
5. Transporto priemonės 7-10 
6. Baldai ir biuro įranga 4-10 
7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2-20 
 

Atsargos 
 

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

 Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 
Gimnazija taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į –  pirmas iš“ (FIFO) arba konkrečių kainų 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 inventoriaus 
vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (ir vertinė) apskaita tvarkoma 
nebalansinėse sąskaitos. 

 

Finansinis turtas 

 

 Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto 
apibrėžimą, pateiktą 17-jame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 
 Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 
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Gautinos sumos 
 

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

 Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, 
Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, 
Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, 
skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. 
Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą 
pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą 
turtą. 

 Gimnazijos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas 
nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

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

Finansiniai įsipareigojimai 
 

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 
nustatytos įsipareigojimui atsirasti, prisiimti įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu 
finansiniu turtu apibrėžtu 17-ojo VSAFAS nuostatomis. 
 Gimnazijos visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 
 Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie 
įsipareigojimai įvertinami:  

• susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;  

• iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte; 

• kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

• kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

Atid ėjiniai 

 

 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. 
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Pajamos 

 

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

 Pajamomis laikoma tik pačios Gimnazijos gaunama ekonominė nauda. 

 Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, 
kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., 
nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.  

 Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas, visos pajamų 
grupės sąskaitos uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos paskutinę 
ataskaitinių metų dieną perkeliamos į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“. 

 

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. 

 Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus, 
išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją ir įvairius kitus dokumentus. 

 Sukauptų atostoginių sąnaudos registruojamos kiekvieną ketvirtį. 
 Sąnaudų grupavimas privalomas pagal sąskaitų plano sąskaitas. Sąnaudos grupuojamos į 
pagrindinės veikos sąnaudas ir kitos veiklos sąnaudos. 
  Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius visos 
sąnaudų grupės sąskaitos uždaromos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų sąskaitų likučiai 
pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę perkeliami į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar 
deficitas“. 
 

III. PASTABOS 
 

 
3.1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarp į 

 

 Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra 
pateikta P3 priede. 

 Per 2016 metus nematerialusis turtas visiškai nusidėvėjo. Gimnazija veikloje naudoja 
nematerialųjį turtą, kurio įsigijimo suma – 5 731,79 eur. 
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3.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarp į 

 

 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelė yra 
pateikta P4 priede. 

 Per 2016 m. gimnazija įsigijo ilgalaikio turto (kompiuterinės įrangos) už 845,79 eurus. 

 

3.3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarp į 

 

 Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta P8 priede.  

 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  nesunaudotų atsargų neliko. 

 

3.4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus 

 

 Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama P9 priede. 

 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikainą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: UAB 
„Drusvilma“ už spaudos prenumeratą 2017 metams ir kitos ateinančių   laikotarpių sąnaudos: įmokos 
už transporto priemonių ir kompiuterių draudimą. 

 

3.5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 

 

 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta P10 priede.  

 Sukauptas gautinas sumas (1.5. eilutė) sudaro gautinos sumos iš savivaldybės iždo 
(priskaičiuotas atostogų rezervas ir kreditorinis įsiskolinimas).  

Kitas gautinas sumas sudaro UAB „Minolgai“ išrašyta sąskaita už suvartotą vandenį ir šilumos 
energiją už 2016 m. gruodžio mėnesį. 
 

3.6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

 

 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta P11 priede.  

 Pinigų likutis banko sąskaitose: 
• LT69 7300 0101 2927 9832 – 10 306,77 eur. 
• LT25 7300 0101 2944 4748 – 3 777,01eur.  
• LT32 7300 0101 4982 5486 – 5 488,21 eur. 
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3.7. Finansavimo sumų likučiai 

 

 Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta P12 priede.  

 

3.8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

 

 Informacija apie kaip kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta P17 priede. 

 Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro įsiskolinimai už komunalines paslaugas UAB "Litesko" 
filialas "Druskininkų šiluma"  ir  už mokinių vežimo išlaidas UAB „Kautra“. 

 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – likusi nesumokėta socialinio draudimo įmokų suma. 

 Sukauptos atostoginių sąnaudos – iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos paskaičiuotos 
neišnaudotų atostogų planuojamos patirti atostoginių ir socialinio draudimo išlaidų sumos. 

  

 

3.9. Informacija apie grynąj į turt ą 

  
            Gimnazija grynojo turto pokyčių ataskaitos sukaupto perviršio ar deficito straipsnyje pateikia 
informaciją apie sukaupto perviršio ar deficito likučius ataskaitinio laikotarpio pradžioje bei pabaigoje 
ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, taip pat lyginamoji praėjusio ataskaitinio laikotarpio 
finansinė informacija.  
 

3.10. Informacija apie kitas pajamas 

 

 Informacija apie kitas pajams pateikta P21 priede.  

 Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitas pajamas sudarė: 

• Pajamos už  vairavimo mokymų kursus– 34 808 eur. 

• Pajamos už naudojimąsi gimnazijos patalpomis bei sporto aikštynu – 7 055,64 eur. 

 

3.11 Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas 

 

 Informacija apie Gimnazijos per 2016 m. patirtas pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta 
aiškinamojo rašto P2 priede. Informacija apie darbo užmokesčio sąnaudas pateikta P22 priede. 

 Sąnaudos lyginant su 2015 metais padidėjo 65  550,40 eurų. Virš 6 proc. padidėjo darbo 
užmokesčio sąnaudos, tam įtaką turėjo minimalios mėnesinės algos didinimas per 2016 metus. 
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo daugiau nei 4 kartus, kadangi buvo pakeistos 
Gimnazijos aktų salės grindys. Remonto išlaidos sudarė 18 981 eur. 




