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Bendroji dalis 

 

Viešojo sektoriaus subjektas:              Panevėžio rajono Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla 

Viešojo sektoriaus subjekto kodas:     190400162 

Viešojo sektoriaus subjekto PVM mokėtojo kodas:     ne PVM mokėtojas 

Kontroliuojantis subjektas:   Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Finansų  skyrius. 

       Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla yra biudžetinė pelno nesiekianti mokymo ir papildomojo 

ugdymo įstaiga, sudaranti sąlygas kokybiškam mokymuisi ir saviraiškai. Tikslas  – sudaryti mokykloje 

palankias sąlygas ugdyti(s). Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės įstatymais, Lietuvos Respublikos mokymo įstaigų bendraisiais nuostatais ir jais 

remiantis parengtais Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos nuostatais. 

     Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla reorganizuota 1994 m. rugsėjo 1d. 

     Mokykla turi Tiltagalių pradinės mokyklos skyrių.  

 

Pastabos 

                 

                                                          

 

Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30: 

 

 

A.  Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas likutine verte  224067,50 €. 

       (finansavimas gautas) 

                                                  9009,14 €. VB lėšos 

                                                  205226,66 €. SB lėšos  

                                                  9831,70 €. ESB lėšos   

 

C.I. Nenurašytų atsargų vertė  2851,44 €.(finansavimas gautas) 

 

                                               2851,44 €. SB lėšos (finansavimas gautas)  

                                                 

II. Išankstiniai apmokėjimai  287,51 €. 

                                                 220,56 €. VB lėšos  (autobuso draudimas) 

                                                 34,47 €. SB lėšos (spaudos prenumerata) 

                                                 32,48 €. KT lėšos (testavimo sistemos mokiniams naudojimas 2016-2017 m.) 

   

 

 III. Per vienus metus gautinos sumos  21680,67 €. Iš jų:. 

           III.4.Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas- 574,18 €. 

                                                  574,18 €.(gautini tėvų įnašai ir įmokos už paslaugas) 

           III.5.Sukauptos gautinos sumos   21106,49 €. 

                                                   savivaldybės finansų sk.: 

                                                   19128,00 €.(sukauptos finansavimo pajamos) 

                                                   1978,49 €. (spec.lėšos)  

                                                    

           

 



V.Pinigų likutis banko sąskaitose 2104,02 € 

                                                       1691,32 € KT lėšos (GPM 2proc., gautos draudimo lėšos) 

                                                             2,13 € VB lėšos (MK lėšos socialiniam draudimui) 

                                                          410,57 € SB lėšos (projektų vykdymui iš savivaldybės apskaitos sk.) 

                                 

D.Finansavimo sumos 229310,47 €. 

                                                    - ilgalaikio turto gautos finansavimo sumos (likutinė vertė)-224067,50 € 

                                                    - nenurašytų atsargų-2851,44 €.  

                                                    - išankstinių apmokėjimų -287,51 €. 

                                                    - pinigų likutis -2104,02 €.  

 

Finansavimo sumos detalizuotos pagal finansavimo šaltinius pagal pateiktą pažymą 20-ojo VSAFAS 4 

priede.   

 

 

E. II Trumpalaikiai įsipareigojimai: 19168,13 € . 

                  

                 II.9. Tiekėjams mokėtinos sumos  303,96 € 

                 II.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-  5551,91 €. 

                   mokėtinas darbo užmokestis – 3541,21 € 

                   mokestis sodrai 30,98 proc. ir 9 arba11 proc. -1697,62 € 

                   pajamų mokestis (GPM)  -313,08 €. 

                 II.11. sukaupti atostoginių kaupiniai- 13272,13 €. (pagal apskaitos politika perskaičiuojami vieną 

kartą metuose) 

                 II.12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai- 40,13 €. (tėvų įnašų permoka) 

 

     

 Veiklos rezultatų ataskaitoje atsispindi 7 ir 8 klasių sąskaitų kaupiniai per 2017 m. II ketv.     

          Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos, tai sukauptos pajamos, kurioms finansavimas gautas iš 

savivaldybės finansų skyriaus, savivaldybės apskaitos skyriaus taip pat nemokamai gautas turtas iš įvairių 

finansavimo šaltinių. 

         Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai pajamos (spec. lėšos) už vaikų mitybą ir ugdymą, darbuotojų 

maitinimą, maitinimo antkainis. 

    Pagrindinės veiklos sąnaudose sukauptos faktinės išlaidos iš visų finansavimo šaltinių ir spec. lėšų 

įstaigos veiklai vykdyti pagal VSAFAS nustatytą sąnaudų paskirstymą.  

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams                                      Valdas Šukis 
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