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I.

Bendroji dalis

1. Informacija apie įstaigą
Tauragės M.Mažvydo progimnazija yra biudžetinė įstaiga , turinti sąskaitą banke ir
antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Tauragės M.Mažvydo
progimnazijos buveinės adresas: Prezidento g. 27, Tauragės rajono savivaldybė, Lietuvos
Respublika. Mokykla buvo įregistruota 1995-07-24 ,rejestro nr.035229 , įstaigos kodas
190467129.
2.

Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų neturi.
4.

Informacija apie progimnazijos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
5.

Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

progimnazijoje per I ketvirtį vidutiniškai dirbo 79 darbuotojai.
6.

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą

Tolesnę progimnazijos veiklą gali paveikti mokinių skaičiaus sumažėjimas.

II.

Apskaitos politika

Tauragės „M.Mažvydo progimnazijos 2014 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų
rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartų (toliau –
VSAFAS) nuostatas ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Progimnazijos apskaitos politika aprašyta

2013 metų finansinių ataskaitų

aiškinamajame rašte.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais – Litais.

Apskaita tvarkoma pagal atskiras dimensijas: finansavimo šaltinius ir valstybės funkcijas,
priemones, ekonominę klasifikaciją

III. Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos
Įstaigoje per 2014 m. I ketvirtį

apskaitos politika keista nebuvo. Beviltiškų skolų

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neužregistruota. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo
turto pokyčių, sprendimų dėl teisinių ginčų, reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio
laikotarpio dienos nebuvo.
Tauragės „M.Mažvydo progimnazijos 2014 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį
sudaro šios finansinės ataskaitos:
1.

Finansinės būklės atskaita (1 priedas);

2.

Veiklos rezultatų ataskaita (2 priedas);

3.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (3 priedas).
Finansinės būklės ataskaitoje pateikiami duomenys apie turtą, finansavimo sumas ir

įsipareigojimus. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami pajamų ir sąnaudų duomenys įstaigos
rezultatams įvertinti. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per I ketvirtį
pateikiamos 4.10 priede.
1

pastaba E. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – -4 Lt, tai delspinigiai už ryšių paslaugas.
2

pastaba F.Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

Socialinio draudimo permoka 2351 Lt nebuvo apskaitoje parodyta kaip gautas finansavimas. 2013
m. iš kitų šaltinių buvo išmokėtas darbo užmokestis darbuotojui 654 Lt, kuriam 50 % kompensuoja
Tauragės teritorinė darbo birža, šis finansavimas nebuvo apskaitoje parodytas kaip gautas.
Finansavimas iš savivaldybės biudžeto asignavimų nepiniginiam turtui įsigyti gautas atitaisomas
-2 lt.

IV. PRIEDAI
4.10 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį, 1 lapas.
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