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Finansiniq ataskaitq rinkinio tikslas pateikti informacij4 apie Radvili5kio GraZinos pagrindines
mokyklos, jo struktrlriniq padaliniq, filialq finansing buklg 

-ir 
veiklos rezultatus, t.y. apie turt4,

finansavimo sumas, isipareigojimus, pajamas ir s4naudas.

._ Tvarkant apskait4 ir sudarant finansiniq ataskaitq rinkin!, vadovautasi Biais principais: kaupimo,
veiklos tgstinumo, periodi5kumo, piniginio mato, atsargumo ir turinio virSenybes pries form4.

T. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie istaig4

RadviliSkio GraZinos pagrindine mokykla yra savarankiska Radvili5kio rajono savivaldybes
biudZetine istaiga, vykdanti, priesmokyklinio, pridirio, pagrindinio ugdymo programas. fstaiga
lregistruota Valstybes lmones Registrq centro Siautiq filiale tigq m. spafiJ men. lZ dl lstaigos"kodisyta 190671637. Buveine GraZinos g. 8,82132, Radvili5kis. Nuo 2008 m. rugsejo men. 1 d. direktoriaus
pareigas eina Laisviinas Vaidiflnas.

^ Savo veikloje istaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq
organizacijos vaiko teisiq apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos istatymais bei pJistatyminiais
aktais, Radvili5kio .rajgno savivaldybes institucijq sprendimais, Svieiimo ir moksio 

"ministerijos

patvirtintais bendrojo lavinimo istaigq nuostataii, jrl pagrindu parengtais pagrindines mokykios
nuostatais ir Vidaus darbo tvarkos taisyklemis

Pagrindine mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintis savo i5laidq sqmatas, savaranki5k4
balans4, antspaud4 su savo pavadinimu, blankq su savo pavadinimu, atsiskaitom4sias s4skaitas Lietuvos
bankuose, spaudq bei simbolik4. Mokyklos biudZetiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio
3l d. f staigos veikla yra neterminuota. Santykiai su juridiniais ir fiziniais asmenimis grindiiami-sutardiq
ir susitarimtl pagrindu.

2. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus

RadviliSkio GraZinos pagrindine mokykla kontroliuojamq, asocijuotq subjektq neturi.

3. Svarbios s4lygos ir aplinkybes, kurioms esant veikia istaiga ir kurios gali paveikti tolesng
istaigos veiklq.

_. Svarbiq ivykiq ar aplinkybiq, kurios galetq paveikti lstaigos veikl? finansiniq ataskaitq sudarymo
dien4 nera.

Ⅱo APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2010 mctll sausio l d。  lstaigos buhaltcrine apskaita tvarkoma, vadovattantiS LietuvOs
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III. PASTABOS

Iki finansiniq ataskaitq^ sudarymo apskaitoje buvo uZregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio
Dkines operacijos ir [kiniai lvykiai.
Finansines bukles ataskaitoje pateikta informacija issamiai ir teisingai rodo lstaigos turto, finansavimo
sumq, isipareigojimq ir grynojo turto bfiklg 201g m. birZelio 30 dienai.
Veiklos tezultatr4 ataskaitoje, 2 priede,2018 m. birZelio 30 d. pateiktos finansavimo pajamos irpatirtos s4naudos.
NeapibreZtqiq lsipareigojimq ir neapibreZto turto lstaiga neturejo finansiniq metq pradZioje ir per
ataskaitin! laikotarpi jq neatsirado.
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laikotarpio dienos iki finansiniq ataskaitq
ar ateityje galetq tureti itakos istaigos veiklai

20‐●O vSAFAS,,Finansavimo sumos“ 4 priede pateikiamOs inansa宙 mO sumOs pagal galtini,
tikslin9 paskirti irjll pokyё iai per ataskaitini laikOtarpi.

AtsargЧ vertё S pasikcitimas 8¨可O VsAFAS,,Atsargos``l pricdc pateikialni pokytiai pcr ataskaitini
laikOtarpi

turtas“ l priedO pateikiami nematerialidO turto pokyё iai per ata,kaitini laikOtarpl.

Direktorius
Laisvlnas VaidiDnas

Per laikotarpi nuo paskutines tarpinio ataskaitinio
sudarymo dienos reik5mingq ivykiq, kurie Siuo metu
nebuvo.
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