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FINANSINI ATASKAIT SUTRUMPINTAS
ANTRO KETVIR IO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I.BENDROJI DALIS
Alytaus Rajono savivaldyb s viešoji biblioteka yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos
Respublikos juridini asmen registre, turintis s skait SEB banke bei antspaud su savo
pavadinimu. Bibliotekos buvein s adresas: Naujoji g.-48, LT-62381 Alytus, Lietuvos
Respublika. staigos kodas 188202383. Bibliotekos steigimo data 1925-11-05.
Bibliotekos vykdoma programa „Kult ros veiklos pl tra ir jos vaidmuo bendruomen s
gyvenime" 086.
Išlaid ekonomin klasifikacija pagal valstyb s funkcijas „Bibliotekos" 08.02.01.01.
Pagrindin veiklos r šis - bibliotek ir archyv veikla, kodas 91.0100.
Biblioteka veikia pagal Alytaus rajono savivaldyb s tarybos 2005-11-24 d. sprendimo Nr. K315 „D l biudžetin s staigos Alytaus rajono savivaldyb s viešosios bibliotekos nuostat
patvirtinimo".
Alytaus rajono savivaldyb s viešosios bibliotekos steig jas yra Alytaus rajono
savivaldyb s taryba.
Bibliotekos veiklos pob dis - dokument kaupimas, tvarkymas, sisteminimas ir
saugojimas, prieigos prie vietos ir pasaulio vieš informacijos šaltini užtikrinimas, neatsižvelgiant
j autori ar juose užfiksuot žini politin ar ideologin orientacij , lygi fizini ir juridini
asmen teisi naudotis teikiamomis nemokamomis paslaugomis užtikrinimas, teikiant visuomen s
švietimui, moksliniams tyrimams bei asmenyb s ugdymui reikaling informacij ir paslaugas.
Tikslas - kaupti ir saugoti gyventoj poreikius tenkinant dokument fond , aptarnauti vartotojus,
dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotek fond ir kuriant bibliotek informacijos sistem ,
organizuoti Alytaus rajono savivaldyb s teritorijoje gyventoj bibliotekin ir informacin
aptarnavim , modernizuoti bibliotekos ir jos filial veikl .
Alytaus rajono savivaldyb s viešosios bibliotekos sistemos strukt roje yra: Viešoji
biblioteka ir 32 rajono filialai - Daug , Simno, Alov s, žuolini , Balninnk , Butrimoni , Ei i n ,
Geni , Jun ioni , Kan n , Krokialaukio, Kume i , Luksn n , Makni n , Mergalaukio, Mikalavo,
Miklus n , Miroslavo, Nemunai io, Par n , Pivaši n , Prani n , Punios, Radži n , Ryliški ,
Rim n , Santaikos, drijos, Vaisodži , Vankiški , Venci n , Verebiej .Gerv n filialas rugs jo
m nes uždarytas.
Biblioteka kontroliuojam ir asocijuot subjekt neturi.
Bibliotekoje patvirtinti 51,5 etatai. 2013 met pradžioje dirbo 57 darbuotojai. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje -55 (Trys atleista,vienas priimta), iš j : kult ros darbuotojai - 50.
II. APSKAITOS POLITIKA
Alytaus rajono savivaldyb s viešoji biblioteka (toliau - biblioteka) tvarkydama
buhalterin apskait ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomyb s statymo ir kit teis s akt nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politik ,
patvirtint direktoriaus 2010 m. spalio 22 d. sakymu Nr. V-14 „D l buhalterin s apskaitos vadovo
patvirtinimo".
Apskaitos politika apima kini operacij ir vyki pripažinimo, vertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles.
Finansin s ataskaitos pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais

vienetais – litais.
staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvir iu.
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterin s apskaitos programa „Biudžetas", kuri
pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
a) valstyb s funkcij ;
b) program ;
c) l š šaltin ;
d) valstyb s biudžeto išlaid ir pajam ekonomin s klasifikacijos straipsn .
Visos operacijos ir kiniai vykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu rašu didžiojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos t stinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio viršenyb s prieš form principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,
nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.
Biblioteka kontroliuojam , asocijuot ir kit subjekt neturi, biologinio ir finansinio turto
taip pat.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.1. Nematerialus turtas. 2013 m. birželio 30 d. nematerialaus turto likutin
vert –0,00Lt.
Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitin laikotarp biblioteka ilgalaikio
materialaus turto sigijo už 104723,40Lt. Tame skai iuje:
Kit šaltini l šos – 13975,81Lt. (Knygos),29548,20Lt.(Kompiuterin ir kita biuro
ranga)
Valstyb s biudžeto l šos – 29139,23Lt.(Knygos),32060,16Lt.(Kompiuterin ranga)
Nuraš bibliotekos knyg fondo už 2881,07Lt.
2013 m. birželio 30 d. naudojamo bibliotekos veikloje materialaus ilgalaikio turto likutin
vert sudaro 2409745,52Lt, iš j :
1. Baldai – 0,00 Lt; Visiškai amortizuotas ta iau bibliotekos veikloje naudojamas.
2. Kompiuterin ranga – 241200,37 Lt;
3. Kita biuro ranga – 52419,86 Lt;
4. Transportas – 0,00 Lt;Visiškai amortizuotas ta iau bibliotekos veikloje naudojamas.
5. Negyvenamieji pastatai – 694360,51 Lt;
6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 25960,98 Lt;
7. Bibliotekos knyg fondas – 1395803,80 Lt.
Pastaba Nr. 3. Atsargos. Atsarg balansin vert 2013 m. birželio 30 d. yra 7,19Lt. Tame
skai iuje:
Benzinas – 7,19 Lt.
Atiduotas naudoti kinis inventorius apskaitomas nebalansin se s skaitose.2013 m.birželio
30 dienai naudojamo kinio inventoriaus buvo 263905,86 Lt., pagal panaudos sutartis naudojamo
kinio inventoriaus yra 7183,54Lt. Per š laikotarp
sigyta kinio inventoriaus už
3005,53Lt.,nurašyta už 4172,80Lt.
Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmok jimai. Išankstiniai apmok jimai ir ateinan i laikotarpi
s naudos yra 28369,72Lt. Ateinan i laikotarpi s naudos:

1. Prenumerata – 15935,63 Lt;
2. Transporto draudimas – 606,69Lt.
3. Patalp draudimas – 303,00 Lt.
4. Darbo užmokestis – 8798,60
5. Sodros mokos – 2725,80
Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos.Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto sudaro:
1. Debitorinis siskolinimas už suteiktas paslaugas – 599,16 Lt
2. Sukauptas atostog rezervas – 57353,50 Lt;
3. Gautinos spec. program l šos pervestos biudžet - 4854,00 Lt;
4. Kitos sukauptos gautinos sumos(kreditorinis siskolinimas) – 7274,06 Lt.
IŠ VISO: 70080,72 Lt.
Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinig ekvivalentai.
2013 m. birželio 30 dienai pinig likutis atsiskaitomosiose s skaitose sudar : 2641,50Lt.
Biudžeto s skaitoje LT027044060002025325 likutis buvo 0,00 Lt.
S skaitos LT527044060004073841 likutis – 580,43 Lt, ši sum sudaro 2 procentai, gauti iš
VMI.
Speciali j program surenkamoje s skaitoje LT557044060002025341 likutis – 0,30 Lt.
Projekt l š s skaitoje LT397044060002025338 likutis – 0,00Lt.
Valstyb s l š s skaitoje LT627044060002025312 likutis – 2060,77Lt.
Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltin ,
tikslin paskirt ir j poky ius per ataskaitin laikotarp pateikta 20-ojo VSAFO 4 priede.
Pastaba Nr. 8. Mok tinos sumos biudžetus ir fondus.
Paskutin ataskaitinio laikotarpio dien nesumok t mokes i n ra.
Pastaba Nr. 9. Tiek jams mok tinos sumos. 2013 m. birželio 30 d. skola tiek jams sudaro
7274,06Lt. siskolinim sudaro ryši
paslaugos – 3110,02Lt,komunalin s paslaugos –
2167,34Lt.,kitos paslaugos – 1996,70Lt.
Pastaba Nr. 10. Sukauptos mok tinos sumos. Sukauptos mok tinos sumos iš viso 57353,50
Lt. Tame skai iuje:
1. Sukauptos atostogini s naudos 43787,98 Lt
2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo mok s naudos 13565,52 Lt.
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