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Elektrėnai
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka savininko teises ir pareigas įgyvendina Elektrėnų savivaldybės taryba, kuri koordinuoja bibliotekos veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka, tvirtina
nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
Savivaldybės viešosios bibliotekos steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Elektrėnų
savivaldybės taryba. Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga, turinti
juridinio asmens teises, kodas 188207697, įregistravimo data 2000-07-04, reg. Nr. 062630.
Savivaldybės viešosios bibliotekos buveinė: Draugystės 2, Elektrėnai Biblioteka turi vienuolika
filialų: Vievio miesto, Abromiškių, Balceriškių, Beižionių, Gilučių, Jagelonių, Kazokiškių, Kietaviškių, Pakalniškių, Pastrėvio, Semeliškių.
Savivaldybės viešosios bibliotekos veikla – informacinė, kultūrinė. Savivaldybės viešosios bibliotekos apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. finansininkė.
Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Elektrėnų savivaldybės viešosios
bibliotekos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.
2016 m. savivaldybės viešosios bibliotekos tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
sudarytas pagal 2016 m. birželio 30 d. apskaitos duomenis.
II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas
pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), kurie
taikomi išteklių fondo apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti. Finansinių ataskaitų
rinkinys sudarytas eurais. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurais
ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).
Apskaitos politika aprašyta 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
III SKYRIUS
PASTABOS
1.Finansinės būklės ataskaita.
Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, finansavimo sumas, trumpalaikius įsipareigojimus, grynąjį turtą.
Biologinio turto biblioteka neturi.

Ilgalaikis materialusis turtas ( Pastaba P1)
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka per ataskaitinį laikotarpį iš M. Mažvydo bibliotekos gavo 3 kompiuterius 2123.55€ sumai. Biblioteka pirko knygų iš įvairių organizacijų taip
pat gavo dovanų iš fizinių asmenų ir organizacijų 30959.63€ sumai. Knygos 14606.50€. sumai yra
nurašytos jos buvo nusidėvėjusios ir praradusios aktualumą. Turtas naudojamas bibliotekos veiklai.

Trumpalaikis turtas (Pastaba P2)
Trumpalaikį turtą sudaro išankstiniai apmokėjimai spaudos prenumerata – 6687.87€ ir
per vienerius metus gautinos sumos – 63801.16€.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Pastaba P3)
2016-06-30 bibliotekos sąskaitose buvo 4498.53€ spec. lėšų sąskaitoje buvo projekto
„Bibliotekos pažanga 2“ ir 2% lėšos – 4496.56€. Kultūros ministerijos lėšų sąskaitoje buvo 1.97€.
Šios lėšos skirtos spaudinių įsigijimui.
Finansavimo sumos (Pastaba P4)
Finansavimo sumos pagal šaltinius ir tikslinę paskirtį ir pokyčius ataskaitiniam laikotarpiui informacija pateikta pagal 20-jo VSAFAS “Finansavimo sumos“4 priedą.
Įsipareigojimai (Pastaba P5)









Soc. draudimo įmokos – 7361.24€
Už ryšių paslaugas - 28.90€
Transporto išlaikymas – 15.18€
Kvalifikacijos kėlimas – 98.92€
Už komunalines paslaugas – 1074.88€
Už kitas paslaugas – 310.91€
Sukaupti atostoginiai – 53161.13€
Viso įsipareigojimų – 62051.16€
Grynasis turtas (Pastaba 6)
Grynojo turto 2016 m. birželio 30 d. sukauptas perviršis yra 1784.80€.

2.Veiklos rezultatų ataskaita.
Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos pagrindinės veiklos uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas.

Pagrindinės veiklos pajamos (Pastaba P7)
Finansavimo pajamos - panaudotos finansavimo sumos iš valstybės, savivaldybės, kitų
šaltinių, ilgalaikiam turtui įsigyti, kitoms išlaidoms. Finansavimo pajamų gauta 39474.98€ daugiau
negu 2015 metais tuo pačiu laikotarpiu.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Pastaba P8)
Pagrindinės veiklos kitos pajamos - tai pajamos už kopijavimo, kompiuterines paslaugas
ir salės nuomą. 2016 metais už salės nuomą surinkta 285.80€ ir už kitas paslaugas 69.00€ daugiau
negu 2015 metais tuo pačiu laikotarpį.

Pagrindinės veiklos sąnaudos (Pastaba P9)
Pagrindinės veiklos sąnaudos - tai sąnaudos, susijusios su pagrindine bibliotekos veikla.
Didžiausias sąnaudas sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Lyginant su praeitų metų
tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 40058.65€., tai turėjo įtakos darbo užmokesčio padidėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu ir LR Vyriausybės nutarimu
minimalios mėnesinės algos padidinimu
Svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti veiklą Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

