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I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1.

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 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.

2.

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.

3.

Savivaldybės viešosios bibliotekos buveinė: Draugystės 2, Elektrėnai.

4.

Biblioteka turi vienuolika filialų:
4.1 Vievio miesto filialas,
4.2 Abromiškių filialas,
4.3 Balceriškių filialas,
4.4 Beižionių filialas,
4.5 Gilučių filialas,
4.6 Jagelonių filialas,
4.7 Kazokiškių filialas,
4.8 Kietaviškių filialas,
4.9 Pakalniškių filialas,
4.10 Pastrėvio filialas,
4.11 Semeliškių filialas.

5.

Vidutinis darbuotojų skaičius – 46

6.

Savivaldybės viešosios bibliotekos veikla – informacinė, kultūrinė.

7.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Elektrėnų savivaldybės viešosios
bibliotekos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

2018 m. savivaldybės viešosios bibliotekos tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas

8.

pagal 2018 m birželio 30 d. apskaitos duomenis.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal

9.

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).
10.

Apskaitos politika aprašyta 2017 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 gavo knygų iš įvairių
organizacijų. Turtas naudojamas bibliotekos veiklai.

Trumpalaikis turtas (Pastaba P2)
Trumpalaikį turtą sudaro išankstiniai apmokėjimai spaudos prenumerata – 1522,05 eurų, per
vienerius metus gautinos sumos – 39577,88 euro.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (PastabaP3)
2018-06-30 bibliotekos spec. lėšų sąskaitoje buvo 4196.93 eurų. 2% – 210,37 eurų, projektų –
656,05 eurų ir iš LR Kultūros ministerijos spaudiniams skirtos lėšos – 8,08 euro.

Finansavimo sumos (Pastaba P4)
Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 1,04 proc. mažesnis lyginant su 2017 metais.
Įsipareigojimai (Pastaba 5)
Sukauptos mokėtinos sumos yra sumažėjusios 8,39 proc., kadangi mažesnis yra atostogų
rezervas.
2. Veiklos rezultatų ataskaita.
Pagrindinės veiklos pajamos (Pastaba P7)
Pagrindinės veiklos pajamos, tai gautos pajamos vykdant bibliotekos nuostatuose nustatytą
veiklą. Lyginant su 2017 m. antro ketvirčio pajamų gauta 12.69 proc. daugiau.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Pastaba P8)
Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai pajamos už kopijavimo, kompiuterines paslaugas ir
salės nuomą.
Šiais metais antrą ketvirtį buvo dažniau nuomojama bibliotekos salė, daugiau lėšų surinkta
ir už kopijavimo bei kompiuterines paslaugas.
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 11.87 proc. Pasikeitimą lėmė darbo užmokesčio
didėjimas.
Svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti veiklą Elektrėnų savivaldybės viešojoje
bibliotekoje finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.
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