
RADVILISKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJA 
2019 MET(} I KETVIRCIO SUTRUMPINTAS AISKINAMASIS RASTAS 

2019 m. balandzio men. 19 d. 

Finansiniu ataskaitu rinkinio tikslas pateikti informacija apie Radviliskio Vinco Kudirkos 
progimnazija, jo strukturiniu padaliniu, filialu finansine biikle ir veiklos rezultatus, t.y. apie turta, 
finansavimo sumas, [sipareigcjimus, pajamas ir sanaudas. 

Tvarkydami apskaita ir sudarydami finansiniu ataskaitu rinkini, vadovautasi siais principais: 
kaupimo, veiklos testinumo, periodiskumo, piniginio mato, atsargumo ir turinio virsenybes pries forrna. 

I. BENDROJI DALIS 

1. Informacija apie [staigq 

Nuo 2017 m. rugsejo 1 d. Radviliskio Vinco Kudirkos pagrindineje mokykloje pagal 
vykdoma strukturos pertvarka, buvo paruosta nauja nuostatu redakcija ir keiciamas istaigos 
pavadinimas i Radviliskio Vinco Kudirkos progimnazija. Radviliskio Vinco Kudirkos progimnazija 
yra savarankiska Radviliskio rajono savivaldybes biudzetine istaiga, vykdanti, priesrnokyklinio, 
pradinio, pagrindinio ugdymo programas. Mokyklos jsteigimo data - 1930 m. rugpjucio men. 30 d. 
[staiga iregistruota Valstybes jmones Registru centro Siauliu filiale 1994 m. rugsejo men. 19 d. [staigos 
kodas yra 190670720. Buveine Radvilu g. 6 82177, Radviliskis. Nuo 1982 m. rugsejo men. 1 d. 
direktoriaus pareigas eina Vytautas Matuzas. Vadovaujantis Radviliskio rajono savivaldybes tarybos 
2015 m. gruodzio 17 d. tarybos spendimu Nr. T-163 .Del Radviliskio Vinco Kudirkos pagrindines 
mokyklos direktoriaus skyrimo" nuo 2016 m. sausio 4 dienos direktoriaus pareigas eina Rasa Dagiene. 

Savo veikloje istaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniu Tautu 
Organizacijos vaiko teisiu apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos [statymais bei poistatyminiais 
aktais, Radviliskio rajono savivaldybes instituciju sprendimais, Svietimo ir mokslo ministerijos 
patvirtintais bendrojo lavinimo [staigu nuostatais, j4 pagrindu parengtais pagrindines mokyklos 
nuostatais ir Vidaus darbo tvarkos taisyklemis. 

Vadovaujantis Radviliskio rajono savivaldybes tarybos 2014 m. geguzes 15 d. sprendimu Nr. T- 
754 "Del Radviliskio rajono Aukstelku pagrindines mokyklos reorganizavimo ir Radviliskio Vinco 
Kudirkos pagrindines mokyklos nuostatu tvirtinimo" Aukstelku pagrindine mokykla prijungta prie 
Vinco Kudirkos progimnazijos. Vinco Kudirkos progimnazija turi Aukstelku skyriu, 

Pagrindine mokykla yra. viesasis juridinis asmuo, turintis savo islaidq sarnatas, savarankiska 
balansa, antspauda su savo pavadinimu, blanku su savo pavadinimu, atsiskaitomasias saskaitas Lietuvos 
bankuose, spaudu bei simbolika. Mokyklos biudzetiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodzio 
31 d. [staigos veikla yra neterminuota. Santykiai su juridiniais ir fiziniais asmenimis grindziarni sutarciu 
ir susitarirnu pagrindu. 

2. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus 

Radviliskio Vinco Kudirkos progirnnazija kontroliuojarnu, asocijuotu subjektu neturi. 

3. Svarbios salygos ir aplinkybes, kurioms esant veikia [stalga ir kurios gali paveikti tolesne 
[staigos veikla, 

Svarbiu [vykiu ar aplinkybiu, kurios -g~let4 paveikti [staigos veikla finansiniu ataskaitu sudarymo 
diena nera. · 



II. APSKAITOS POLITIKA 

Nuo 2010 metu sausio 1 d. istaigos buhalterine apskaita tvarkoma, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viesojo sektoriaus atskaitornybes [statymu ir Viesojo sektoriaus apskaitos ir finansines 
atskaitornybes standartais (toliau - VSAF AS). 

III. PAST ABOS 

I. Iki finansiniu ataskaitu sudarymo apskaitoje buvo uzregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio 
ukines operacijos ir ukiniai jvykiai. 

2. Finansines bukles ataskaitoje pateikta informacija issarniai ir teisingai rodo jstaigos turto, finansavimo 
surnu, isipareigojimu ir grynojo turto bukle 2019 m. kovo 31 dienai. 

3. Veiklos rezultatu ataskaitoje, 2 priede, 2019 m. kovo 31 d. pateiktos finansavimo pajamos ir patirtos 
sanaudos, 

4. Neapibrezrqju isipareigojimu ir neapibrezto turto istaiga neturejo finansiniu rnetu pradzioje ir per 
ataskaitin] laikotarpi j4 neatsirado. ... 

5. Per laikotarp] nuo paskutines tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansiniu ataskaitu 
sudarymo dienos reiksmingu ivykiu, kurie siuo metu ar ateityje galetu tureti jtakos [staigos veiklai 
nebuvo. 

6. 20-ojo VSAF AS ,,Finansavimo sumos" 4 priede pateikiamos finansavimo sumos pagal saltin], 
tiksline paskirt] ir j4 pokyciai per ataskaitin] laikotarp]. 

7. Atsargu vertes pasikeitimas 8-ojo VSAF AS ,,Atsargos" 1 priede pateikiami pokyciai per ataskaitini 
laikotarpi. 

8. Apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitima pagal 12-ojo VSAFAS ,,Ilgalaikis 
materialus turtas" I prieda pateikiami ilgalaikio materialiojo turto pokyciai per ataskaitinj laikotarpi. 

9. Apie nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitima pagal 13-ojo VSAFAS ,, Nematerialusis 
turtas" 1 prieda pateikiami nematerialiojo turto pokyciai per ataskaitini laikotarpi, 

Direktorius 
-· 

Rasa Dagiene 


