
 

  
 

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
 

Biudžetinė įstaiga, Beržų g. 50, LT-36145 Panevėžys, tel. (8 45) 58 70 50, faks. (8 45) 58 66 95, 

 el. p. panevezio_rsvb@ot.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190402747 
 

 

  

   

                                                                           

                                                       

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 

2016 m. birželio 30 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 filialus ir 3 muziejus. 

 

 

Pastabos 

                 

                                                         Finansinės būklės ataskaita: 

 

A. I-IV. Ilgalaikis turtas likutine verte-1040691,47 Eur; 

C.    I.    Atsargos  - 2213,67 Eur.; 

C.    II.   Išankstiniai mokėjimai – 11341,70 Eur- juos sudaro 5313,16 Eur –išankstiniai 

apmokėjimai tiekėjams ir 6028,54 Eur- ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

C.    III. Per vienus metus gautinos sumos- 53422,91 Eur. Iš jų: 

        III.5.Sukauptos gautinos sumos – 53293,07 Eur- jas sudaro Tiekėjams mokėtinos sumos – 

1902,54 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 37074,46 Eur, atostogų rezervas ir 

socialinis draudimas nuo atostogų rezervo – 13216,34 Eur, iš savivaldybės negautos spec. 

programos – 1099,73 Eur. 

        III.6. Kitos gautinos sumos- 129,84 Eur: 

                            - gautinos sumos lėšų atstatymui- 129,84 Eur. 

 

         V. Pinigų likutis banko sąskaitose-18264,42 Eur : 

                           - biudžeto einamoji 209,23 Eur, 

                           - pavedimų lėšos 10635,73 Eur, 

                           - kitos lėšos 7419,46 Eur. 
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D. Finansavimo sumos- 1072149,24  Eur  iš jų : 

Iš valstybės biudžeto-150303,76 Eur: 

Nepiniginiam turtui įsigyti finansavimo sumų likutis -147253,07 Eur - tai yra ilgalaikio turto 

likutinė vertė-8955,82 Eur, knygos – 133842,47 Eur, pinigų likutis banke – 3245,86 Eur knygoms 

įsigyti, nepanaudotos projektų lėšos atsargoms įsigyti- 32,58 Eur ir nenurašytų atsargų likutis 

876,34 Eur. 

Kitoms išlaidoms kompensuoti likutis- 3050,69 Eur- nepanaudotos projektų lėšos kitoms 

išlaidoms. 

Iš savivaldybės biudžeto – 718023,09 Eur: 
Nepiniginiam turtui -706889,80 Eur - tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-438796,99 Eur, knygos-

266684,10 Eur; nenurašytų atsargų likutis-1100,83 Eur ir likutis banke atsargoms- 307,88 Eur. 

Kitoms išlaidoms kompensuoti-11133,29 Eur -tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos 

(prenumerata)-5862,54 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams- 5248,19Eur; pinigų likutis banke 

kitoms išlaidoms- 22,56 Eur . 

Iš Europos sąjungos – 130029,22 Eur: 

Nepiniginiam turtui įsigyti-123059,50 Eur- tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-120093,87 Eur,  

knygos – 260,55 Eur, pinigų likutis banke- 2403,62 Eur atsargoms įsigyti ir nenurašytų atsargų 

likutis- 301,46 Eur. 

Kitoms išlaidoms kompensuoti- 6969,72 Eur- tai nepanaudotos projektų lėšos kitoms išlaidoms. 

Iš kitų šaltinių – 73793,17 Eur : 
Nepiniginiam turtui įsigyti-72404,06 Eur-tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-11712,07 Eur, 

knygos- 60345,60 Eur ir pinigų likutis banke knygoms- 176,83 Eur bei atsargoms- 169,56 Eur. 

Kitoms išlaidoms kompensuoti-1389,11 Eur-tai yra pinigų likutis banke (2% GPM parama). 

 

 E. Įsipareigojimai-52193,34 Eur: 

                II.9. Tiekėjams mokėtinos sumos- 1902,54 Eur; 

                II.10. Įsiskolinimas darbuotojams 37074,46 Eur : 

                      -mokėtinas darbo užmokestis- 22019,98 Eur; 

-mokėtinos soc. draud. įmokos(11%)- 2842,02 Eur; 

-mokėtinas GPM – 3129,00 Eur; 

-mokėtinas profsąjungos nario mokestis – 84,96 Eur; 

                      -soc. draudimo įmokos (30,98 %)- 8998,50 Eur. 

                 II.11. sukaupti atostoginių rezervai- 13216,34 Eur. 

 

   F. Grynasis turtas: 

                  IV.1 Einamųjų metų perviršis- 673,73 Eur veiklos ataskaitos rezultatas.                      

  

   

 

 

Vyr. buhalterė                                                                                  Zita Lesvinčiūnaitė                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


