
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas2 priedas2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Druskininkų Ryto gimnazijaDruskininkų Ryto gimnazijaDruskininkų Ryto gimnazijaDruskininkų Ryto gimnazijaDruskininkų Ryto gimnazijaDruskininkų Ryto gimnazijaDruskininkų Ryto gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Klonio g. 2, Druskininkai 195328350Klonio g. 2, Druskininkai 195328350Klonio g. 2, Druskininkai 195328350Klonio g. 2, Druskininkai 195328350Klonio g. 2, Druskininkai 195328350Klonio g. 2, Druskininkai 195328350Klonio g. 2, Druskininkai 195328350
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITAFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITAFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITAFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITAFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITAFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITAFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2021 m. kovo 31 d.2021 m. kovo 31 d.2021 m. kovo 31 d.2021 m. kovo 31 d.2021 m. kovo 31 d.2021 m. kovo 31 d.2021 m. kovo 31 d.

2021 m. gegužės 6  d.2021 m. gegužės 6  d.2021 m. gegužės 6  d.2021 m. gegužės 6  d.2021 m. gegužės 6  d.2021 m. gegužės 6  d.2021 m. gegužės 6  d.

(data)(data)(data)(data)(data)(data)(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr. StraipsniaiStraipsniaiStraipsniai
Pastabos

 Nr. 

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

A. ILGALAIKIS TURTASILGALAIKIS TURTASILGALAIKIS TURTAS 2 209 062,58 2 211 208,61

I. Nematerialusis turtasNematerialusis turtasNematerialusis turtas 0,00 0,00

I.1 Plėtros darbaiPlėtros darbai 0,00 0,00

I.2 Programinė įranga ir jos licencijosPrograminė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00

I.3 Kitas nematerialusis turtasKitas nematerialusis turtas 0,00 0,00

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimaiNebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00 0,00

I.5 PrestižasPrestižas 0,00 0,00

II. Ilgalaikis materialusis turtasIlgalaikis materialusis turtasIlgalaikis materialusis turtas 2 209 062,58 2 211 208,61

II.1 ŽemėŽemė 0,00 0,00

II.2 PastataiPastatai 2 136 839,75 2 143 923,20

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniaiInfrastruktūros ir kiti statiniai 40 974,68 45 446,51

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybėsNekilnojamosios kultūros vertybės 0,00 0,00

II.5 Mašinos ir įrenginiaiMašinos ir įrenginiai 554,61 979,01

II.6 Transporto priemonėsTransporto priemonės 19 045,20 8 367,82

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybėsKilnojamosios kultūros vertybės 0,00 0,00

II.8 Baldai ir biuro įrangaBaldai ir biuro įranga 6 892,60 7 436,17

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtasKitas ilgalaikis materialusis turtas 4 755,74 5 055,90

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimaiNebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00 0,00

III. Ilgalaikis finansinis turtasIlgalaikis finansinis turtasIlgalaikis finansinis turtas 0,00 0,00

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtasMineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtasMineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00 0,00

B. BIOLOGINIS TURTASBIOLOGINIS TURTASBIOLOGINIS TURTAS 0,00 0,00

C. TRUMPALAIKIS TURTASTRUMPALAIKIS TURTASTRUMPALAIKIS TURTAS 179 211,84 107 450,95

I. AtsargosAtsargosAtsargos 47,41 22,10

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargosStrateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00 0,00

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriusMedžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 47,41 22,10

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartysNebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00 0,00

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 0,00

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduotiIlgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00 0,00

II. Išankstiniai apmokėjimaiIšankstiniai apmokėjimaiIšankstiniai apmokėjimai 6 847,88 12 847,34

III. Per vienus metus gautinos sumosPer vienus metus gautinos sumosPer vienus metus gautinos sumos 172 245,34 91 938,69

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumosGautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00 0,00

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokosGautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00

III.3 Gautinos finansavimo sumosGautinos finansavimo sumos 0,00 0,00

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugasGautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 0,00 0,00

III.5 Sukauptos gautinos sumosSukauptos gautinos sumos 172 212,31 91 938,69

III.6 Kitos gautinos sumosKitos gautinos sumos 33,03 0,00

IV. Trumpalaikės investicijosTrumpalaikės investicijosTrumpalaikės investicijos 0,00 0,00

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentaiPinigai ir pinigų ekvivalentaiPinigai ir pinigų ekvivalentai 71,21 2 642,82

IŠ VISO TURTO:IŠ VISO TURTO:IŠ VISO TURTO: 2 388 274,42 2 318 659,56

D. FINANSAVIMO SUMOSFINANSAVIMO SUMOSFINANSAVIMO SUMOS 2 197 989,78 2 207 780,03

I. Iš valstybės biudžeto Iš valstybės biudžeto Iš valstybės biudžeto 12 055,63 9 804,02

II. Iš savivaldybės biudžetoIš savivaldybės biudžetoIš savivaldybės biudžeto 2 152 793,61 2 160 056,65

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 28 655,97 33 360,76

IV. Iš kitų šaltiniųIš kitų šaltiniųIš kitų šaltinių 4 484,57 4 558,60

E. ĮSIPAREIGOJIMAIĮSIPAREIGOJIMAIĮSIPAREIGOJIMAI 171 420,78 93 916,28



I. Ilgalaikiai įsipareigojimaiIlgalaikiai įsipareigojimaiIlgalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiIlgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 0,00

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiIlgalaikiai atidėjiniai 0,00 0,00

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimaiKiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00

II. Trumpalaikiai įsipareigojimaiTrumpalaikiai įsipareigojimaiTrumpalaikiai įsipareigojimai 171 420,78 93 916,28

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiIlgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00 0,00

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalisIlgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00 0,00

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiTrumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 0,00

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosMokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00 0,00

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąMokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00 0,00

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondusMokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 3 660,37 3 424,42

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 3 660,37 3 424,42

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 0,00 0,00

II.7 Mokėtinos socialinės išmokosMokėtinos socialinės išmokos 0,00 0,00

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosGrąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00 0,00

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumosTiekėjams mokėtinos sumos 8 311,18 3 757,56

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimaiSu darbo santykiais susiję įsipareigojimai 81 288,94 9 762,03

II.11 Sukauptos mokėtinos sumosSukauptos mokėtinos sumos 76 804,02 76 804,02

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimaiKiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1 356,27 168,25

F. GRYNASIS TURTASGRYNASIS TURTASGRYNASIS TURTAS 18 863,86 16 963,25

I. Dalininkų kapitalasDalininkų kapitalasDalininkų kapitalas 0,00 0,00

II. RezervaiRezervaiRezervai 0,00 0,00

II.1 Tikrosios vertės rezervasTikrosios vertės rezervas 0,00 0,00

II.2 Kiti rezervaiKiti rezervai 0,00 0,00

III. Nuosavybės metodo įtakaNuosavybės metodo įtakaNuosavybės metodo įtaka 0,00 0,00

IV. Sukauptas perviršis ar deficitasSukauptas perviršis ar deficitasSukauptas perviršis ar deficitas 18 863,86 16 963,25

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitasEinamųjų metų perviršis ar deficitas 1 900,61 -2 734,63

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitasAnkstesnių metų perviršis ar deficitas 16 963,25 19 697,88

G. MAŽUMOS DALISMAŽUMOS DALISMAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

2 388 274,42 2 318 659,56

DirektorėDirektorėDirektorėDirektorėDirektorė Egidija VilkienėEgidija Vilkienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                               (parašas) (vardas ir pavardė)(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjaCentralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjaCentralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjaCentralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjaCentralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja Loreta KriščiūnienėLoreta Kriščiūnienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                                  (parašas) (vardas ir pavardė)(vardas ir pavardė)



3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)veiklos rezultatų ataskaitos forma)veiklos rezultatų ataskaitos forma)veiklos rezultatų ataskaitos forma)veiklos rezultatų ataskaitos forma)veiklos rezultatų ataskaitos forma)veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Druskininkų Ryto gimnazijaDruskininkų Ryto gimnazijaDruskininkų Ryto gimnazijaDruskininkų Ryto gimnazijaDruskininkų Ryto gimnazijaDruskininkų Ryto gimnazijaDruskininkų Ryto gimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195328350 Klonio g. 2, Druskininkai195328350 Klonio g. 2, Druskininkai195328350 Klonio g. 2, Druskininkai195328350 Klonio g. 2, Druskininkai195328350 Klonio g. 2, Druskininkai195328350 Klonio g. 2, Druskininkai195328350 Klonio g. 2, Druskininkai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAVEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAVEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAVEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAVEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAVEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAVEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL PAGAL 2021 m. kovo 31 d.2021 m. kovo 31 d. DUOMENISDUOMENIS

2021 m. gegužės 6  d.2021 m. gegužės 6  d.2021 m. gegužės 6  d.2021 m. gegužės 6  d.2021 m. gegužės 6  d.2021 m. gegužės 6  d.2021 m. gegužės 6  d.

(data)(data)(data)(data)(data)(data)(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurųPateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.
StraipsniaiStraipsniaiStraipsniai

Pastabos 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOSPAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOSPAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 327 630,92 284 189,86

I. FINANSAVIMO PAJAMOSFINANSAVIMO PAJAMOSFINANSAVIMO PAJAMOS 324 590,92 278 712,86

I.1. Iš valstybės biudžeto Iš valstybės biudžeto Iš valstybės biudžeto 247 807,41 205 700,03

I.2. Iš savivaldybių biudžetų Iš savivaldybių biudžetų Iš savivaldybių biudžetų 61 374,36 67 001,57

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšųIš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšųIš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 15 335,12 5 908,27

I.4. Iš kitų finansavimo šaltiniųIš kitų finansavimo šaltiniųIš kitų finansavimo šaltinių 74,03 102,99

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSMOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSMOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 3 040,00 5 477,00

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamosPagrindinės veiklos kitos pajamosPagrindinės veiklos kitos pajamos 3 040,00 5 477,00

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaPervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaPervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 0,00 0,00

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOSPAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOSPAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 325 730,31 284 148,95

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMODARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMODARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 274 333,84 239 272,17

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOSNUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOSNUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 13 446,03 13 242,95

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲKOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲKOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 11 074,47 13 357,78

IV. KOMANDIRUOČIŲKOMANDIRUOČIŲKOMANDIRUOČIŲ 445,20 1 623,11

V. TRANSPORTOTRANSPORTOTRANSPORTO 546,82 1 846,37

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMOKVALIFIKACIJOS KĖLIMOKVALIFIKACIJOS KĖLIMO 351,00 582,00

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMOPAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMOPAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 0,00 48,40

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲNUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲNUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 0,00 0,00

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINASUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINASUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 10 341,32 3 368,02

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲSOCIALINIŲ IŠMOKŲSOCIALINIŲ IŠMOKŲ 9 983,00 5 575,60

XI. NUOMOSNUOMOSNUOMOS 0,00 0,00

XII. FINANSAVIMOFINANSAVIMOFINANSAVIMO 0,00 0,00

XIII. KITŲ PASLAUGŲKITŲ PASLAUGŲKITŲ PASLAUGŲ 4 013,04 4 819,03

XIV. KITOSKITOSKITOS 1 195,59 413,52

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITASPAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITASPAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1 900,61 40,91

D. KITOS VEIKLOS REZULTATASKITOS VEIKLOS REZULTATASKITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 0,00

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOSKITOS VEIKLOS PAJAMOSKITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 0,00

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSPERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSPERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 0,00

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOSKITOS VEIKLOS SĄNAUDOSKITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00 0,00

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATASFINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATASFINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 0,00

F.
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

0,00 0,00

G. PELNO MOKESTISPELNO MOKESTISPELNO MOKESTIS 0,00 0,00

H.
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ 
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

1 900,61 40,91

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKANUOSAVYBĖS METODO ĮTAKANUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 0,00 0,00

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITASGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITASGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1 900,61 40,91

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUITENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUITENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAITENKANTIS MAŽUMOS DALIAITENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

DirektorėDirektorėDirektorėDirektorė Egidija VilkienėEgidija Vilkienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                    (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                    (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                    (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                     (parašas) (vardas ir pavardė)(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjaCentralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjaCentralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjaCentralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja Loreta KriščiūnienėLoreta Kriščiūnienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                               (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                               (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                               (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)                                                                                 (parašas) (vardas ir pavardė)(vardas ir pavardė)



2021-03-31                                      20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

                                      4 priedas

 Finansavimo 

sumos (gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo sumų 

pergrupavimas* 

Neatlygintinai 

gautas turtas

Perduota kitiems 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas dėl 

jų perdavimo ne 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 

sumų (gautinų) 

pasikeitimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

9 804,02 176 716,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -174 465,22 0,00 0,00 0,00 12 055,63

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 5 869,71 1 961,88 2 690,83 0,00 0,00 0,00 -3 603,33 0,00 0,00 0,00 6 919,09

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 3 934,31 174 754,95 -2 690,83 0,00 0,00 0,00 -170 861,89 0,00 0,00 0,00 5 136,54

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

2 160 056,65 56 610,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 213,17 0,00 -3 660,37 0,00 2 152 793,61

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2 159 454,76 0,00 42,07 0,00 0,00 0,00 -8 015,13 0,00 0,00 0,00 2 151 481,70

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 601,89 56 610,50 -42,07 0,00 0,00 0,00 -52 198,04 0,00 -3 660,37 0,00 1 311,91

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri 

gaunama iš Europos Sąjungos, 

neįskaitant finansvimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  

projektams finansuoti):

33 360,76 0,00 0,00 5 943,52 0,00 0,00 -10 648,31 0,00 0,00 0,00 28 655,97

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 32 641,71 0,00 0,00 5 943,52 0,00 0,00 -9 955,61 0,00 0,00 0,00 28 629,62

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 719,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -692,70 0,00 0,00 0,00 26,35

4. Iš kitų šaltinių: 4 558,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,03 0,00 0,00 0,00 4 484,57

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2 142,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85,71 0,00 0,00 0,00 2 056,80

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 2 416,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,68 0,00 0,00 0,00 2 427,77

5. Iš viso finansavimo sumų 2 207 780,03 233 327,33 0,00 5 943,52 0,00 0,00 -245 400,73 0,00 -3 660,37 0,00 2 197 989,78

___________________________________________________________________________

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 

Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje



DRUSKININKŲ „RYTO“ GIMNAZIJOS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2021 m. kovo 31 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

Druskininkų „Ryto“ gimnazija (toliau - Gimnazija) įregistruota Juridinių asmenų 

registre 1999 m. rugsėjo 1 d. Gimnazijos kodas 195328350. Buveinės adresas: Klonio g. 2,  

Druskininkai, LT-66102.  

Gimnazijos teisinė forma ir priklausomybė – Druskininkų savivaldybės biudžetinė 

įstaiga. 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. 

Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: 

1. Ugdytiniui, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą, išduodamas Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, 

2. Ugdytiniui, įgijusiam vidurinį išsilavinimą, išduodamas Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintas brandos atestatas ir jo priedas, 

3. Ugdytiniam, turinčiam vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, baigusiam 

pagrindinio ugdymo programą, išduodamas Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, 

4. Ugdytiniui, nebaigusiam pagrindinio ugdymo programos ar vidurinio ugdymo 

programos išduodamas Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų 

pažymėjimas. 

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 klasę), suteikiant 

dorinės, sociokultūrinės bei pilietinės brandos pagrindus, sudarant sąlygas įgyti atitinkamos 

programos baigimo išsilavinimą atitinkantį dokumentą. 

Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją  ir kitas 

sąskaitas banke. Lėšos apskaitomos AB „Swedbank“. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais. 

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2021 m. kovo 31 d. duomenimis. 



II. APSKAITOS POLITIKA 

Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų viešojo sektoriaus ir 

finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).  

Per 2021 m. I ketvirtį gimnazijos apskaitos politika nebuvo pakeista, ji aprašyta 2019 m. 

metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.  

 

III. AIŠKINAMOJO  RAŠTO  PASTABOS 

1. Ilgalaikis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas parodytas likutine verte, skaičiuotas nusidėvėjimo sumą atimant 

iš įsigijimo savikainos. Ataskaitiniu laikotarpiu turto vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.  

 

2. Trumpalaikis turtas 

Lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikis turtas padidėjo dėl 

sukauptų gautinų sumų padidėjimo kovo mėnesio įsipareigojimams padengti. 

Atsargų likutis – nepanaudotas kuras, likęs automobilių bakuose (47,41 Eur). 

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos - tai spaudos, fizikos vadovėlių, „Vyturio“ 

skaitmeninių knygų bibliotekos, Eduka klasės, egzaminų užduočių, mokomosios priemonės 

„MOZABOOK“, programinės įrangos „PINNACLE“, elektroninio atlaso „GAUBLYS“ 

prenumerata ir civilinės atsakomybės, automobilių bei turto draudimas (6 847,88 Eur).  

Sukauptas gautinas sumas sudaro kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams ir darbuotojams 

bei sukaupti atostoginiai. 

Pinigų likutis banko sąskaitose:  

 Biudžeto asignavimų sąskaitoje – LT16 7300 0101 2927 9816 – 44,86 Eur; 

 Kitų paslaugų -  LT69 7300 0101 2927 9832 – 0,00 Eur; 

 Pavedimų lėšų - LT25 7300 0101 2944 4748 – 0,00 Eur;  

 ES projekto BET - LT32 7300 0101 4982 5486 – 26,35 Eur; 

 ES projekto MAD – LT37  7300 0101 5646 9217 – 0,00 Eur; 

 Sporto projekto „Tinklinis mus vienija“ – LT31 7300 0101 6006 8316 – 0,00 Eur. 

 

2. Finansavimo sumos 

Informacija pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  4 priede.  

 

3. Įsipareigojimai 

Įsipareigojimų suma per ataskaitinį laikotarpį padidėjo dėl darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo įmokų paskaičiavimo už 2021 m. kovo 31 d. 



4. Grynasis turtas 

Einamųjų metų sukauptą perviršį ar deficitą sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

priskaitytų pajamų už suteiktas paslaugas ir patirtų sąnaudų iš pajamų už suteiktas paslaugas 

skirtumas. 

5. Pagrindinės veiklos pajamos 

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už vairavimo mokymo kursus (3 040 

Eur). Lyginant ataskaitinius metus su praėjusiais, pajamos sumažėjo dėl sustabdytos veiklos 

karantino metu. 

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

 Lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudos. Tai lėmė padidėjusi minimali mėnesinė alga ir pasikeitęs bazinis 

dydis bei darbo įstatymo pokyčiai. 

 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu 

laikotarpiu sumažėjo dėl pratęsto karantino. Kadangi darbas vyko nuotoliniu būdu, sumažėjo 

vandens, elektros bei šildymo sąnaudų. 

 Gimnazijoje komandiruotės - pagrindinės vykdomų projektų sąnaudos, bet dėl 

paskelbto karantino vykdomus projektus teko laikinai sustabdyti. 

Transporto sąnaudos taip pat sumažėjo dėl karantino, vairavimo mokymų buvo dėstoma 

tik teorinė dalis.  

Sunaudotų atsargų savikaina padidėjo dėl nemokamai gauto inventoriaus (27 Samsung 

Galaxy planšetinių kompiuterių ir 2 nešiojamų kompiuterių). Inventorius perkeltas į užbalansinę 

sąskaitą (inventoriaus vertė – 5 943,52 Eur). 

Socialinių išmokų sąnaudos padidėjo, nes padaugėjo mokinių, gaunančių nemokamą 

maitinimą. 

Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo dėl paskelbto karantino. Tai mokinių nemokamo 

vežimo, kilimėlių keitimo išlaidos bei kitos su vykdoma veikla susijusios kitos išlaidos.  

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro spaudos prenumeratos (1 074,72 Eur) ir turto 

draudimo sąnaudos (120,87 Eur). 

 

Direktorė 

  

Egidija Vilkienė 

 

Centralizuotos buhalterinės apskaitos 

ir finansų skyriaus vedėja 

  

Loreta Kriščiūnienė 

 


