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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-1038590,45 Eur; 

C.    I.    Atsargos  - 860,62 Eur.; 

C.    II.   Išankstiniai mokėjimai – 8251,48 Eur- juos sudaro 4728,91 Eur –išankstiniai apmokėjimai 

tiekėjams ir 3522,57 Eur- ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

C.    III. Per vienus metus gautinos sumos- 63827,61 Eur. Iš jų: 

        III.5.Sukauptos gautinos sumos – 63742,43 Eur- jas sudaro Tiekėjams mokėtinos sumos – 

2054,04 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 46642,32 Eur, atostogų rezervas ir 

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

programos – 1829,73 Eur. 

        III.6. Kitos gautinos sumos- 85,18 Eur: 

                            - gautinos sumos lėšų atstatymui- 85,18 Eur. 

 

         V. Pinigų likutis banko sąskaitose-11168,75 Eur : 

                           - biudžeto einamoji 45,84 Eur, 

                           - pavedimų lėšos 7250,15 Eur, 

                           - kitos lėšos 3872,76 Eur. 
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D. Finansavimo sumos- 1058779,41  Eur  iš jų : 

Iš valstybės biudžeto-155361,01 Eur: 

Nepiniginiam turtui įsigyti finansavimo sumų likutis -152499,50 Eur - tai yra ilgalaikio turto 

likutinė vertė-7854,22 Eur, knygos – 142047,89 Eur, pinigų likutis banke – 2286,28 Eur knygoms 

įsigyti, nepanaudotos projektų lėšos atsargoms įsigyti- 311,11 Eur. 

Kitoms išlaidoms kompensuoti likutis- 2861,51 Eur- nepanaudotos projektų lėšos kitoms 

išlaidoms. 

Iš savivaldybės biudžeto – 709190,93 Eur: 
Nepiniginiam turtui -700858,09 Eur - tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-433824,01 Eur, knygos-

266294,50 Eur; nenurašytų atsargų likutis-739,58 Eur. 

Kitoms išlaidoms kompensuoti-8332,84 Eur -tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos 

(prenumerata)-3439,57 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams- 4727,43 Eur; pinigų likutis 

banke kitoms išlaidoms- 45,84 Eur . 

Iš Europos sąjungos – 121842,72 Eur: 

Nepiniginiam turtui įsigyti-118099,50 Eur- tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-117660,02 Eur,  

knygos – 260,55 Eur, pinigų likutis banke- 178,93 Eur atsargoms įsigyti. 

Kitoms išlaidoms kompensuoti- 3743,22 Eur- tai nepanaudotos projektų lėšos kitoms išlaidoms. 

Iš kitų šaltinių – 72384,75 Eur : 
Nepiniginiam turtui įsigyti-70995,64 Eur-tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-10086,70 Eur, 

knygos- 60562,55 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-61912,70 Eur: 

                II.9. Tiekėjams mokėtinos sumos- 2054,04 Eur; 

                II.10. Įsiskolinimas darbuotojams 46642,32 Eur : 

                      -mokėtinas darbo užmokestis- 27551,98 Eur; 

-mokėtinos soc. draud. įmokos(11%)- 3478,65 Eur; 

-mokėtinas GPM – 4210,75 Eur; 

-mokėtinas profsąjungos nario mokestis – 104,24 Eur; 

                      -soc. draudimo įmokos (30,98 %)- 11296,70 Eur. 

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

 

   F. Grynasis turtas: 

                  IV.1 Einamųjų metų perviršis- 1088,94 Eur veiklos ataskaitos rezultatas.                      

  

   

 

 

Vyr. buhalterė                                                                                  Zita Lesvinčiūnaitė                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


