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Aiškinamasis raštas 

2014 m. gruodžio  31 d. 

 

 

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 bibliotekas ir 3 muziejus. 

 

 

Pastabos 

                 

                                                         Finansinės būklės ataskaita: 

 

A.Ilgalaikis turtas 

 

     I-IV. Ilgalaikis turtas likutine verte 3142222,55 Lt; 

 

C.Trumpalaikis turtas  122973,81 Lt: 

 

     I.  Atsargų likutis – 1948,10 Lt, 

     II. Išankstiniai apmokėjimai- 32214,87 Lt; juos sudaro 1321,81 Lt –išankstiniai apmokėjimai 

tiekėjams, 30893,06 Lt-ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

     III. Per vienus metus gautinos sumos-83576,16Lt; iš jų: 

     III.5.Sukauptos gautinos sumos -83576,16 Lt,  jas sudaro tiekėjams mokėtinos sumos – 

32989,62 Lt, atostogų rezervas ir socialinis draudimas nuo atostogų rezervo – 49886,54 Lt., iš 

savivaldybės negautos spec. programų lėšos – 700 Lt.   

 

     V. Pinigų likutis banko sąskaitose 5234,68 Lt.: 

                           - kitos lėšos 5234,68 Lt (2 proc.). 
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D. Finansavimo sumos 3178298,39 Lt; iš jų : 

Iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti finansavimo sumų likutis -391078,33 Lt, tai yra 

ilgalaikio turto likutinė vertė-56496,55Lt ir  knygos – 334581,78 Lt. 

 

Iš savivaldybės biudžeto -2386607,09 Lt; iš jų: 

nepiniginiam turtui -2357714,03 Lt, tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-1428596,29Lt,  knygos-

927169,64 Lt, nenurašytų atsargų likutis-1948,10 Lt; 

kitoms išlaidoms kompensuoti-28893,06 Lt-tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

 

Iš Europos sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti-154211,24Lt, tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-

153591,29Lt, knygos- 619,95Lt. 

 

Iš kitų šaltinių- 246401,73Lt; iš jų 

nepiniginiam turtui įsigyti-241167,05 Lt-tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-76051,46 Lt, knygos-

165115,59 Lt;  

kitoms išlaidoms kompensuoti-5234,68 Lt-tai yra pinigų likutis banke (2% GPM parama). 

 

 E. Įsipareigojimai 84197,97 Lt: 

     II.9. Tiekėjams mokėtinos sumos- 34311,43 Lt            

     II.11. Sukaupti atostoginių rezervai- 49886,54 Lt. 

 

 F. Grynasis turtas: 

     IV.1 Einamųjų metų deficitas – 2300 Lt veiklos ataskaitos rezultatas. 

                          

  

 

 

   

 

 

Direktorė                                                                                                            Rūta Bagdonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zita Lesvinčiūnaitė, 58 70 46, buhalterija@panrbiblioteka.lt    


