
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI
CENTRAS

2013 METŲ  I KETVIRČIO TARPINIŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

                                      SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                                                               I.  Bendroji dalis

1. Tauragės  rajono  savivaldybės  Pagalbos  mokytojui  ir  mokiniui  centras  yra  biudžetinė

įstaiga  ,  turinti  sąskaitą  banke  ir  antspaudą  su  savo  pavadinimu.  Centro   buveinės  adresas:

K.Donelaičio g. 21 ,  Tauragė, Tauragės  rajono savivaldybė, Lietuvos respublika. Įstaigos kodas

195450233..

2. Tauragės  rajono  savivaldybės  Pagalbos  mokytojui  ir  mokiniui  centras  yra  biudžetinė

įstaiga, finansuojama iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto .  Pagrindinė veikla  - kvalifikacijos

tobulinimas,  švietimo  tarnybų  veiklos  reguliavimas,  suaugusiųjų  ir  kitas,  niekur  nepriskirtas

švietimas.

3. Tauragės  rajono  savivaldybės  Pagalbos  mokytojui  ir  mokiniui  centro  savininkė  yra

Tauragės rajono savivaldybė.  Įstaigos teises ir pareigas įgyvendina Tauragės rajono savivaldybė,

kuri  koordinuoja  centro  veiklą,  tvirtina  ir  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  keičia  centro  nuostatus  ,

sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Tauragės  rajono  savivaldybės  Pagalbos  mokytojui  ir  mokiniui  centras  ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje kontroliuojamų įstaigų neturi 6 VSAFAS 1-3 priedai.

5. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

6. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę centro veiklą,  centro darbuotojai neįžvelgia.

7.  Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

8. Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas už 2013 metų I ketvirtį .

9. Finansinėse  ataskaitose  pateikiami  duomenys  išreikšti  Lietuvos  Respublikos  piniginiais

vienetais –Litais.

                                         II.  Apskaitos politika

        11.   Centro apskaitos politika buvo pateikta su 2010 metų finansinių ataskaitų rinkiniu.

        12.   Apskaitos politika per 2013m. I ketvirtį  keista nebuvo.

                



                            III. Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos 

   1 pastaba . Dėl veiklos                                                             

Tauragės rajono sav. Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro veiklos restruktūrizavimas , veiklos 

nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

    2 pastaba . Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai                                                    137052 Lt.                                                                              

Mašinos ir įrenginiai                                 25676 Lt .                                                                       

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto vertė buvo 162728Lt .

   3 pastaba . Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos už paslaugas                                               1288 Lt.

Sukauptos gautinos sumos                                               69876 Lt.
Kitos gautinos sumos                                                            0,00 Lt.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos sudarė 71164 Lt .

  4 pastaba . Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

  Biudžetinė sąskaita     LT 204010041600020066              0 Lt.
  Pavedimų lėšų sąskaita LT 254010041600080213 –       0,00 Lt.
  Spec. programų lėšos LT 614010041600000219 –      9959 Lt.
  Kasoje                                                                   -           0Lt.
  Ketvirčio pabaigai likučiai atsiskaitomose banko sąskaitose    9959Lt.

  5 pastaba . Finansavimo sumos

  Iš valstybės biudžeto                              12824 Lt.
  Iš savivaldybės biudžeto                     135961 Lt.
  Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų         13944 Lt.
  Ketvirčio pabaigai finansavimo sumos 162729 Lt.

  6 pastaba . Tiekėjams mokėtinos sumos

  Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų        
sąskaitas iš tiekėjų yra  5261 Lt .  

   7 pastaba . Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

   Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro  8860 Lt . Iš jų :
  mokėtinas darbo užmokestis                         6161 Lt .
  socialinio draudimo įmokos                         2699 Lt .



     8 pastaba . Sukauptos mokėtinos sumos

     Sukauptos atostoginių sąnaudos                    42870 Lt .

     9 pastaba . Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

     Gautos sumos   0,00 Lt .
      
     10 pastaba . Sukauptas perviršis ar deficitas
      
      Sukauptas perviršis :                     24131 Lt.
                       einamųjų metų               -7693Lt.
                       ankstesnių metų           31824 Lt

     11 pastaba . Dėl teisinių ginčų

      Teisinių ginčių centras neturi .

      12 pastaba . Kita veikla

      Tauragės rajono savivaldybės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras  kitos veiklos nevykdo .

      13 pastaba . Po balansiniai įvykiai

      Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio laikotarpio dienos nėra . 

Direktorė                                                                              Vida Mejerienė


