
 

  

   

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

                                                       

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. I KETV.  FINANSINIŲ 

ATASKAITŲ 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Viešojo sektoriaus subjektas:              Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

Viešojo sektoriaus subjekto kodas:     190402747 

Viešojo sektoriaus subjekto PVM mokėtojo kodas:     ne PVM mokėtojas 

Kontroliuojantis subjektas:   Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Finansų  skyrius. 

       Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra biudžetinė pelno nesiekianti kultūros 

įstaiga, sudaranti sąlygas gauti aukštos kokybės kultūrines paslaugas . Įstaiga savo veiklą grindžia 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Bibliotekų įstatymu ir jais remiantis parengtais viešosios bibliotekos nuostatais. 

     Įregistruota 1998 m. balandžio 08 d. Valstybės įmonės Registrų centre. 

     Panevėžio rajono savivaldybės Viešoji biblioteka turi 35 bibliotekas, kurios taip pat užsiima 

bibliotekine veikla, ir 3 muziejus, kurie užsiima muziejine veikla. 

     2018 m. kovo 31 d. Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje dirbo 68 darbuotojai.  

Įstaiga finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų, taip pat naudojamos valstybės biudžeto lėšos 

naujų dokumentų įsigijimui ir kitiems projektams vykdyti, Europos sąjungos ir kitų šaltinių lėšos-

parama. 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Apskaitos politika pateikta prie 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio. 

 

 

III. PASTABOS 

                                                           

A.Ilgalaikis turtas 

     I-IV. Ilgalaikis turtas likutine verte 1070067,45 Eur; 

 

C.Trumpalaikis turtas  113203,89 Eur: 

     I.  Atsargų likutis – 1517,64 Eur, 

     II. Išankstiniai apmokėjimai- 11159,22 Eur; juos sudaro 144,04 Eur –išankstiniai apmokėjimai 

tiekėjams, 11015,18 Eur -ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

     III.  Per vienerius metus gautinos sumos- 87757,86 Eur; iš jų: 

     III.5 Sukauptos gautinos sumos -86258,79 Eur,  jas sudaro tiekėjams mokėtinos sumos – 

10823,33 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 52526,81 Eur,  atostogų rezervas ir 

socialinis draudimas nuo atostogų rezervo – 21708,65 Eur, iš savivaldybės negautos spec. programų 

lėšos – 1200,00 Eur.  

     III.6 Kitos gautinos sumos – 1499,07  Eur, jas sudaro gautinos sumos sąnaudų atstatymui. 

     V. Pinigų likutis banko sąskaitose – 12769,17 Eur : 

          - biudžeto einamoji 41,47 Eur, 

          - pavedimų lėšos 4071,08 Eur, 

          - kitos lėšos 3132,86 Eur (2 proc. GPM parama),            

    - ES projektų lėšos 4594,42 Eur ir LR valst. biudžeto lėšos 454,11 Eur (projektas „Atrask save“), 

          - LR valst. biudžeto lėšos 475,23 Eur (projektas Gustonių bibl. VDC). 



  

 

 

 

D. Finansavimo sumos 1095407,87 Eur; iš jų: 
Iš valstybės biudžeto -201516,59 Eur; iš jų: 

nepiniginiam turtui -199321,48 Eur, tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė- 8247,61 Eur,  knygos – 

188119,55  Eur, pinigų likutis banke knygoms - 2371,08 Eur, atsargoms- 434,23 Eur, nenurašytų 

atsargų likutis -  149,01 Eur. 

kitoms išlaidoms kompensuoti- 2195,11 Eur-  tai yra pinigų likutis banke. 

 

Iš savivaldybės biudžeto – 696886,18 Eur; iš jų: 

nepiniginiam turtui – 685726,96 Eur, tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-423919,96 Eur,  knygos-

260531,68 Eur, nenurašytų atsargų likutis- 1227,76 Eur, pinigų likutis banke atsargoms-  47,56 Eur. 

kitoms išlaidoms kompensuoti- 11159,22 Eur-tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos 11015,18 Eur 

ir išankstiniai mokėjimai tiekėjams 144,04 Eur. 

 

Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų- 110265,94 Eur; iš jų: 

nepiniginiam turtui įsigyti-105859,95 Eur, tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-100721,59 Eur (ES), 

4660,21 Eur (UV), knygos-260,55 Eur (ES), pinigų likutis banke atsargoms įsigyti ir nenurašytų 

atsargų likutis- 217,60 Eur; 

kitoms išlaidoms kompensuoti - 4405,99 Eur (ES), tai pinigų likutis banke kitoms išlaidoms 

(projektas „Atrask save“). 

 

Iš kitų šaltinių- 86739,16 Eur; iš jų: 

nepiniginiam turtui įsigyti – 85194,61 Eur-tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė- 4200,18 Eur, 

knygos-79406,12 Eur, pinigų likutis banke knygoms įsigyti- 346,94 Eur, pinigų likutis banke 

atsargoms įsigyti- 1241,37 Eur; 

kitoms išlaidoms kompensuoti-1544,55 Eur- tai yra pinigų likutis banke kitoms išlaidoms (2% 

GPM parama). 

 

 E. Įsipareigojimai 85234,67 Eur: 
     II.9  Tiekėjams mokėtinos sumos- 10823,33 Eur, 

     II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 52702,69 Eur,           

     II.11 Sukaupti atostoginių rezervai- 21708,65 Eur. 

 

 

 F. Grynasis turtas: 

     IV.1 Einamųjų metų perviršis – 1428,79 Eur veiklos ataskaitos rezultatas. 

                          

  

 

 

Direktorė                                                                                                  Rūta Bagdonienė 

 

 

Vyr. buhalterė                                                                                          Zita Lesvinčiūnaitė 

 

 

 

 

 


