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BENDROJI DALIS

Kelmės rajono Kražių gimnazija yra Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios
buveinė-  S.Dariaus  ir  S.Girėno 2,  Kražių miestelyje  Visi  duomenys apie  gimnaziją  kaupiami  ir
saugomi  Juridinių  asmenų  registre.  Gimnazijos  kodas  190093592.  Gimnazija  turi  Karklėnų
pagrindinio ugdymo skyrių,  Karklėnų kaime Kražių seniūnija ir Pašilės universalųjį daugiafunkcinį
centrą, Pašilės kaime Kražių seniūnija. Gimnazijos pagrindinė veikla- vidurinis mokymas. ( EVRK
– 853120). Gimnazijos vidutinis darbuotojų skaičius 61.      

PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas.

 Per  tris   ketvirčius  nurašyta  visiškai  nusidėvėjusio  ilgalaikio  turto  už  31637,04  :
Programinė įranga -2729,63 ; Kompiuteriai ir jų įranga – 18491,62: Kitos biuro įrangos – 3175,29;
Transporto  priemonių  už  7240,50.   Priskaičiuotas  nusidėvėjimas  ilgalaikio  materialaus  turto   -
55945,94 Eur. yra mažesnis, lyginant  su 2017m III ketvirčiu, nes padaugėjo Ilgalaikio materialaus
turto, kuriam nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas.

2. Atsargos

 2018 metų III ketvirčio pabaigoje medžiagų, žaliavų likutis yra 7492,93 Eur.: malkos 
-2511,95 Eur.; anglys – 793,08;  granulės – 1608,48 Eur.; dyzelinas – 79,42 Eur.; atsargos – 2500,00
Eur. 

3.    Išankstiniai apmokėjimai

Gimnazija 2018 m. III ketvirčio pabaigoje išankstinių  mokėjimų neturi. 

4.    Per vienus metus gautinos sumos

2018 m. III ketvirčio pabaigoje gautinos sumos  yra 31954,03 Eur. Lyginant su likučiu
2017m  gruodžio  31d.  gautinos  sumos  padidėjo,  nes  liko  neišmokėtas  darbo  užmokestis  ,
nepravestos įmokos Sodrai, neapmokėtos pavėžėjimo  ir nemokamo maitinimo paslaugos. 

5.   Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigų  likutis yra 2143,18 Eur. 



Likutį sudaro paramos lėšos.

6.   Finansavimo sumos.

Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro gimnazijos balanse esančio valstybės
turto likutinė vertė  bei šiais metais gautas finansavimas mokinio krepšeliui, maisto produktams
įsigyti bei gautos bei gautos tikslinės dotacijos lėšos. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto
sudaro  savivaldybės  ilgalaikio  turto  likutinė  vertė,  atsargų  vertė  ir  gautas  finansavimas.
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos lėšų sudaro balanse esančio valstybės turto likutinė vertė.
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių - tai įsigyto turto, iš gautos paramos, likutinė vertė ir paramos
lėšų sumos.   

7.    Įsipareigojimai.

Ilgalaikių  įsipareigojimų  gimnazija  neturi.  Trumpalaikius  įsipareigojimus  sudaro
mokėtinas darbo užmokestis ir  sodros  įmokos 30,48% - 5021,84 Eur. ir tiekėjams – 9712,22 Eur.
Tiekėjams mokėtiną sumą sudaro:  8,30 Eur. – Medikamentų  ir  medicininių paslaugų įsigijimo
išlaidos; 125,45 Eur. skola už ryšio paslaugas;  1767,74 Eur.  - skola už degalus ir remontą; 125,54
Eur. – Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos; 411,19 Eur. – už spaudinius; 988,86 Eur. -
už ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina ,   160,71 Eur. - informacinių technologijų prekių ir
paslaugų įsigijimo išlaidos;  651,11 Eur. - už komunalines paslaugas ,  1085,28 Eur. -  maisto
produktų  įsigijimo  išlaidoms  padengti,  108,53  Eur.  –  nemokamo  maitinio  gamybos  išlaidos,
3839,51  Eur.,  -   pavėžėjimui,  440,00Eur.  mokytojų  kelionės  į  darbą  išlaidų  kompensavimas.
Darbuotojams priskaičiuotas nepanaudotų atostogų rezervas 17219,97 Eur.  

8.    Pagrindinės veiklos pajamos

Per  2018  metų  3  ketvirčius  pagrindinės  veiklos  finansavimo  pajamos  sudaro
534964,00  Eur.;  19043,28  Eur.  daugiau  lyginant  su  2017  metų  III   ketvirčiu.  Pagrindinę
padidėjimo dalį sudaro padidėjęs darbo užmokestis ir Sodros įmokos.

9.     Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per  2018  metų  III  ketvirčio  pagrindinės  veiklos  sąnaudos  –  534964  Eur.  ir  yra
didesnės negu per 2017 metų III ketvirčio – 19043,28 Eur.: padidėjo transporto išlaidos, mokinių
pavėžėjimo išlaidos,  pakilo  darbo užmokesčio  sąnaudos.  Pagrindinės  veiklos  sąnaudas  sudaro:
Darbo  užmokesčio  ir  socialinio  draudimo    -  414895,22   Eur  ,  priskaičiuota  ilgalaikio  turto
nusidėvėjimo – 55945,94 Eur., komunalinių  paslaugų ir ryšių -  10317,34 Eur, komandiruočių –
210,00 Eur.; transporto – 14084,82 Eur., kvalifikacijos kėlimo – 333,60 Eur., paprasto remonto ir
eksplotavimo – 408,05Eur.;  sunaudota atsargų už 5884,64 Eur.,  kitų paslaugų -  32884,39 Eur.
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