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

     Panevėžio rajono savivaldybės Viešoji biblioteka turi 35 filialus ir 3 muziejus. 

 

 

Pastabos 
                 

                                                         Finansinės būklės ataskaita: 

 

A. I-IV. Ilgalaikis turtas likutine verte-328413,41Lt; 

C.    I.    Atsargos  -  1894,45 Lt.; 

C.    II.   Išankstiniai mokėjimai – 33044,02 Lt.; 
C.    III. Per vienus metus gautinos sumos-146918,65 Lt Iš jų:. 

        III.4.Sukauptos gautinos sumos -146328,09 Lt., jas sudaro Tiekėjams mokėtinos sumos – 

8607,16 Lt., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 93382,43 Lt, atostogų rezervas ir socialinis 

draudimas nuo atostogų rezervo – 41829,30 Lt., iš savivaldybės negautos spec. programos – 3700 

Lt. Sukauptas gautinas sumas mažina gautinos sumos už komunalinius patarnavimus – 430,56 Lt., 

bei pinigų likutis – 760,24 Lt. 

        III.5.Kitos gautinos sumos-590,56 Lt. Iš jų: 

                            - debetinis įsiskolinimas  590,56 Lt. 

 

         V.Pinigų likutis banko sąskaitose 30225,05 Lt.: 

                           - biudžeto einamoji 1428,99 Lt, 

                           - pavedimų lėšos 10848,20 Lt,  

                           - kitos lėšos 8336,65 Lt.; 

                           - projekto lėšos 9607,42 Lt.; 

                           - ES lėšos 3,79 Lt. 



  

 

D. Finansavimo sumos- 3345709,72 Lt; iš jų : 

Iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti finansavimo sumų likutis -125472,33 Lt, tai yra 

ilgalaikio turto likutinė vertė-22238,04 Lt; knygos – 96738,40 Lt., pinigų likutis ilgalaikiam turtui 

įsigyti – 6489,47 Lt., pinigų likutis prekėms – 6,42 Lt. 

Iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui -2634760,55 Lt, tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-

1685249,41 Lt., knygos-947386,56 Lt, nenurašytų atsargų likutis-1887,92 Lt, pinigų likutis 

nepiniginiam turtui įsigyti –228,10 Lt., išankstiniai apmokėjimai už kurą -8,56 Lt, Kitoms išlaidoms 

kompensuoti-33369,25 Lt - tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata)-28707,71 Lt, 

pinigų likutis banke kitoms išlaidoms -219,29 Lt. (biudžeto lėšos), pinigų likutis banke –1000 Lt. 

(projekto lėšos), išankstiniai apmokėjimai – 3442,25 Lt. 

Iš Europos sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti-253753,45 Lt, tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-

253749,66 Lt, pinigų likutis banke ilgalaikiam turtui įsigyti – 3,79 Lt., Kitoms išlaidoms 

kompensuoti – 9607,42 Lt., tai pinigų likutis banke. 

Iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti-277651,34 Lt -tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-

179062,20 Lt, knygos-97989,14 Lt.;pinigų likutis banke- 600 Lt; kitoms išlaidoms kompensuoti-

6736,65 Lt-tai yra pinigų likutis banke (2% GPM parama – 4536,65 Lt., projektai – 2200 Lt.). 

 

 E. Įsipareigojimai-143818,89 Lt: 

                II.9. Tiekėjams mokėtinos sumos- 8607,16 Lt; 

                II.10. Įsiskolinimas darbuotojams- 93382,43 Lt : 

                      -mokėtinas darbo užmokestis- 56480,36 Lt.; 

-mokėtinos soc. draud. įmokos(9%)-6610,22 Lt; 

-mokėtinas GPM – 7577,62 Lt; 

-mokėtinas profsąjungos nario mokestis – 252,32 Lt; 

                      -soc. draudimo įmokos (30,98 %)- 22461,91 Lt. 

                 II.11. sukaupti atostoginių rezervai- 41829,30 Lt. 

 

   F. Grynasis turtas: 

                  IV.1 Einamųjų metų deficitas  - 4966,97 Lt veiklos ataskaitos rezultatas. Jį sudaro 

atsargų likutis iš spec. lėšų – 6,53 Lt., ateinančių laikotarpių sąnaudos – 885,50 Lt., gautinos sumos 

iš savivaldybės biudžeto – 3700 Lt., gautinos sumos -160 Lt., pinigų likutis banke- 214,94 Lt.                    
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