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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 Petrališkės 
pradinio ugdymo skyrių,  Petrališkės kaime Kražių seniūnija ir Pašilės universalųjį daugiafunkcinį 
centrą, Pašilės kaime Kražių seniūnija. Gimnazijos pagrindinė veikla- vidurinis mokymas. ( EVRK 
– 853120). Gimnazijos vidutinis darbuotojų skaičius 58. 

       

PASTABOS 

1. Ilgalaikis turtas. 

Per ataskaitinį laikotarpį gauta ilgalaikio turto 9096,78 lt. Per šį laikotarpį ilgalaikio turto nurašyta 
nebuvo. Priskaičiuotas nusidėvėjimas materialaus turto 52433,80 lt..  

 2.Atsargos 

2-ojo ketvirčio pabaigoje gimnazija medžiagų, žaliavų neturi 

3. Išankstiniai apmokėjimai 

Gimnazija 2-ojo ketvirčio pabaigoje išankstinių mokėjimų neturi. 

4. Per vienus metus gautinos sumos 

Tai sukauptas atostogų rezervas 55584,06 lt. mokinio krepšelio lėšų ir 7218,75 lt.  savivaldybės 
biudžeto lėšų;.  sukauptos finansavimo pajamos 98595,53 lt.  

 

5.Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 



Šį likutį sudaro 465,92 lt. mokinio krepšelio lėšos, 30,03 lt. mokymo aplinkos-mokinių 
pavežėjimo lėšos.  

6. Finansavimo sumos. 

Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro gimnazijos balanse esančio valstybės turto 
likutinė vertė  bei šiais metais gauto finansavimo mokinio krepšeliui ir maisto produktams įsigyti 
lėšų likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai.. Finansavimo sumas iš savivaldybės 
biudžeto sudaro savivaldybės ilgalaikio turto likutinė vertė, atsargų vertė ir gauto finansavimo lėšų 
likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos lėšų 
sudaro balanse esančio valstybės turto likutinė vertė. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių - tai 
pavedimų lėšų sumos, ataskaitinio laikotarpio sąskaitoje pinigų  likučio nėra.  

7.Įsipareigojimai. 

Ilgalaikių įsipareigojimų gimnazija neturi. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinas darbo 
užmokestis 21453,29 lt. mokėtinos  sodros  įmokos 30,98% 6646,23 lt. ir tiekėjams 71396,52 lt.  
Tiekėjams mokėtiną sumą sudaro: 1768,59 lt. ryšių paslaugos, 4599,11 lt. skola už degalus ir 
remontą mokykliniam autobusui, 1197,93 lt. už prekes,  133,00 lt. komandiruotės išlaidoms,  
2244,11 lt. už kitas paslaugas, 20703,61 lt. už komunalines paslaugas, 7468,77 lt maisto gamybos 
išlaidoms padengti, 33281,40 lt už mokinių pavežėjimą. Darbuotojų nepanaudotų atostogų 
rezervas yra 62802,81 lt.  

8. Pagrindinės veiklos pajamos 

Per 2013 m. I-II ketvirtį  pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudaro 1272381,87 lt., 
pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 913 lt.  

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Per 2013 m. I-ą pusmetį sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui susidarė 987277,32 
lt, priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo 52433,80 lt, komunalinėm paslaugoms ir ryšiams 
56553,47 lt, komandiruočių 250,00 lt., transportui 14541,95 lt, kvalifikacijos kėlimui 1717,58 lt,  
sunaudota atsargų už 13686,50 lt, kitoms paslaugoms 146834,25 lt. 
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