
VARĖNOS RYTO PROGIMNAZIJOS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2016 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ 

ATASKAITŲ RINKINIO 

 

I.BENDROJI DALIS 

 

Varėnos Ryto vidurinė mokykla įsteigta 1978 m. rugsėjo 1 d. Mokykla yra 

Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. 

Mokyklos grupė - bendrojo lavinimo mokykla. 2012m. rugsėjo 1 dieną mokykla pervardinta į 

Varėnos ,,Ryto“ progimnaziją . Mokyklos buveinė - Dzūkų g.64,. LT65217, Varėna, kodas - 

190108941. Progimnazijos steigėjas yra Varėnos rajono savivaldybės taryba, identifikavimo 

kodas 190108941, adresas Vytauto g. 12, LT-65164 Varėna. Pagrindinė veiklos sritis – 

bendrasis pagrindinis ugdymas, veiklos kodas -85.31.10.Mokymo forma - dieninė, 

savarankiškas mokymas ir mokymas namuose. Mokymo kalba - lietuvių. Mokyklos veikla 

grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir nuostatais. Progimnazijos 

pagrindinė veikla yra pagrindinis  ugdymas. 

Ataskaitinis laikotarpis : 2016 m. sausio 1d. 2016 m. kovo 31 d. 

 

II. PASTABOS 

 

Už ataskaitinį laikotarpį Varėnos Ryto vidurinės mokyklos parengtos ataskaitos 

atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) 

reikalavimus taikytinus biudžetinių įstaigų apskaitai. Tvarkydami apskaitą ir sudarydami 

finansinių apskaitų rinkinį vadovavomės šiais principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, 

periodiškumo, piniginio mato, palyginimo. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje 

registruojami dvejybiniu įrašu didžioje knygoje. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės 

apskaitos ,,LABBIS“ sistema, kuri pritaikyta apskaitai pagal VSAFAS reikalavimus. 

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.  

Ataskaitoje pateikiama informacija apie Varėnos Ryto vidurinės mokyklos 

veiklos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes finansuoti savo 

veiklą ir vykdyti įsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.  



 

Progimnazijos apskaitoje registruojamos tik jos patikėjimo teise valdomas, 

naudojamas ir disponuojamas savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, 

pajamos ir sąnaudos. Turtas valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (panaudos), 

registruojamas nebalansinėje sąskaitoje 

Visos ūkimės operacijos ir įvykiai registruojami progimnazijos sąskaitų plano 

sąskaitose parengtose pagal VSAFAS reikalavimus atskiroms ūkinėms operacijoms ir 

įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms. 

Progimnazija rengia žemesniojo lygio finansinų ataskaitų rinkinį. 2016 m. I-ojo 

ketvirčio finansinį rinkinį sudaro: 

2-ojo VSAFAS ,,Finansinės būklės ataskaita ” 2 priede (pridedama) - 

pateikiama 2016 metų I-ojo ketvirčio paskutinės dienos ir lyginamoji 2015 metų paskutinės 

dienos informacija. 

3-ojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatų ataskaita ”1 priede (pridedama) – pateikiama 

2016 metų pirmojo ketvirčio ir lyginamoji 2015 metų pirmojo ketvirčio informacija. 

20-ojo VAFAS ,,Finansavimo sumos“ 4 ir 5 priede (pridedama) pateikiamos 

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

Finansinėse ataskatose visos sumos pateikiamos eurais su centais. 

 

 

 

  Mokyklos direktorius                                                                Rimas Vasiliauskas 

 


