
 

VARĖNOS R.SENOSIOS VARĖNOS A.RYLIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2016 METŲ II  KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

 

I.BENDROJI DALIS 

 

Varėnos r. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla įsteigta 1920 

m. rugpjūčio  15 d. Mokykla yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

turinti viešojo juridinio asmens statusą. Mokyklos grupė - bendrojo lavinimo mokykla. 

Mokyklos tipas - pagrindinė  mokykla. Mokyklos buveinė – A.Ryliškio g. 14 Senoji 

Varėna. Varėna, kodas - 190109096. Viešojo subjekto steigėjas yra Varėnos rajono 

taryba, indentifikavimo kodas 288630730, adresas Vytauto g. 12, 65164 Varėna. 

Pagrindinė veiklos sritis –bendrasis pagrindinis  mokymas, kodas - 80 21 30. Mokymo 

kalba - lietuvių. Mokyklos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais 

teisės aktais ir nuostatais. Įstaigos pagrindinė veikla yra papildomas mokymas 

                    Įstaigos pagrindinė  - veikla yra pagrindinis mokymas. 

Ataskaitinis laikotarpis :      2016 m. sausio 1 d.    2016 m. birželio    30  d. 

 

II. PASTABOS 

 

Už ataskaitinį laikotarpį Varėnos r.Senosios Varėnos A.Ryliškio 

pagrindinės mokyklos parengtos ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus (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 r.Senosios Varėnos 

A.Ryliškio pagrindinės mokyklos veiklos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir 

jos pokyčius, galimybes finansuoti savo veiklą ir vykdyti įsipareigojimus, pajamų ir 

sąnaudų pobūdį ir rezultatus.  

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

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

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

pateikiamos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 

ataskaitinį laikotarpį.  

Finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos eurais. 

 

  Mokyklos direktorius           Gintautas Bendorius 

 

                   Vyresnioji buhalterė                                                               Aldona Staniulionienė 


