Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Įmonės kodas 190922922, Vilniaus g. 4, Jurbarkas

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 m. balandžio 10 d.
1. Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patvirtintas I ketvirčio biudžetas
- 97 952 Eur. Biudžetas įvykdytas 88,56 %.
2. Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pajamų už atsitiktines paslaugas
I ketvirčio biudžetas - 700 Eur. Biudžetas įvykdytas 40,82 %.
3. 2017 m. kovo 31 d. liko trumpalaikių įsipareigojimų už 41 140 Eur, iš jų mokėtinas
darbo užmokestis - 22 319 Eur, gyventojų pajamų mokestis – 2 282 Eur, socialinio draudimo mokestis 9
% - 2 532 Eur, profsąjungos mokestis – 76 Eur ir socialinis draudimas 30,98 % - 8 376 Eur.
Detalizuojame kreditorinius įsiskolinimus, kur bendra suma: 5555 Eur.
AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 635 Eur, už elektros energiją kovo mėnesio.
AB „Telia Lietuva“ – 407 Eur, už ryšių paslaugas kovo mėnesio.
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ – 108 Eur, už ryšių paslaugas kovo mėnesio.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija – 702 Eur, už komunalines paslaugas kovo mėnesio.
UAB „Energotiekimas“ – 5 Eur, už šildymo sistemos priežiūrą Viešvilės bibliotekos.
UAB „Tele2“ – 27 Eur, už ryšio paslaugas kovo mėnesio.
UAB „Energo live“ – 442 Eur, už elektros energiją kovo mėnesio.
UAB „Požeminiai darbai“ – 138 Eur, už šildymą Viešvilės bibliotekos kovo mėnesio.
AB „Kauno energija“ – 1206 Eur, už šildymą viešosios bibliotekos kovo mėnesį.
Jurbarko kultūros centras – 6 Eur, už Žindaičių bibliotekos elektros energiją kovo mėnesio.
Jurbarkų darželis-mokykla – 144 Eur, už Rotulių bibliotekos šildymą kovo mėnesio.
UAB „Gelvybė“ – 50 Eur už benziną, kovo mėnesio.

UAB „Idamas“ – 36 Eur, už sistemos priežiūrą kovo mėnesio.
UAB „Jurbarko komunalininkas“ – 1157 Eur, už šildymą Juodaičių, Šimkaičių, Veliuonos, Jurbarkų ir
Skirsnemunės bibliotekų kovo mėnesio.
UAB „Jurbarko vandenys“ – 95 Eur, už vandenį kovo mėnesio.
UAB „Scanprekyba“ – 9 Eur, už prekes kovo mėnesio.
Valstybinė įmonė „Infostruktūra“ – 163 Eur, už ryšių paslaugas kovo mėnesio.
Veliuonos kultūros centras – 75 Eur, už Stakių bibliotekos šildymą elektra kovo mėnesio.
VĮ „Priešgaisrinių paslaugų garantas“ – 145 Eur, už priešgaisrinės saugos priežiūrą I ketvirčio.
VĮ Šimkaičių ambulatorija – 5 Eur, už signalizacijos paslaugas I ketvirčio.

4. Gautinas sumas sudaro 84 Eur:
AB „Lietuvos paštas“ - 40 Eur, už elektros energiją Armėniškių pašto kovo mėnesio.
AB „Lietuvos paštas“ - 44 Eur, už prenumeratą 2017 m. I pusmečiui.
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