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MTESTo sAVTvALDyBES

vtr:Sol BIBLIoTEKA

AiSkinamasis raStas
prie 2017 m. I kefv. finansiniq ataskaitq

Bendroji dalis

l.

Billlioteka yra VieSasis juridinis asmuo, turintis s4skait4 banke ir antspaud4 su Lietuvos
valstybes herb'u ir savo paveldinimu. Bibliotekos buveines adresas: Korsako g. 10, Siauliai, Lietuvos
Respublika. fstaigos kodas 1 88204722.
2. Biblioteka yra biudZetine istaiga, finansuojama i5 Lietuvos Respublikos valstybes ir
Siauliq miesto savivaldybes biudZeto.
3. Bibliotekos savininke yra Siaulirl miesto savivaldybe. Bibliotekos savininko teises ir
pareigas igyvrlndina Lietuvos Respublikos Siauliq miesto siavivaldybds taryba, kuri koordinuoja
bibliotekos veikl4, tvirtina ir teises aktq nustatyta tvarka keidia bibliotekos nuostatus, priima
sprendim4 del bibliotekos buveines pakeitimo, sprendLia kitus istatymuose jos kompetencijai
priskirtus klausimus.
4. Iliblioteka ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamqjq, asocrjuotqjq ir kitq
subjektq neturejo.
5. Infbrmacija apie Siuos subjektus pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq
aiSkinamasis raStas" 1 priedr: nurodyt4 privalom4 fbrm4.
6. B:ibliotekos direhtoriaus 2016 m. liepos 7 d. isakymu Nr. V-62 patvirtinti 54 darbuotojq
etatai: i5 jq kultDros ir meno darbuotojai - 43,5 ir kiti - 10,5. 'Vidutini5kai 2017 m. kovo 31 d. dirbo
55 darbuotojai.
7. Svarbiq sqlygq, l<urios galetq paveikti tolesng bibliotekos veikl4 bibliotekos darbuotojai
neiZvelgia.
8, Biblioteka vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Valstybes nustatyta funkcija yra
bibliotekos; kodas 08020101 . Atlieka kult[ros pletros prograrn4; kodas - 02.
8.1. Etiblioteka yra visiems vartotojams prieinamit kultlros, Svietimo ir informacijos
istaiga, organizuojanti gyventojq bibliotekini ir infc,rmacini aptarnavim4. Bibliotekoje
komplektuojzunas universalus dokumerrtq fondas, atsiZvelgiant i savivaldybes istorines tradicijas,
ekonoming b,;i kulturing pletr4, demografing situacii4 bei gyventoiq poreikius. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje turejo 4 skyrius ir 7 filialus.
8,2. Etibliotekos tikslas - uztikrinti kuo didesnj infirrmacijos prieinamum4, diegti naujas
technologijas, suteikti daugiau kompiuterizuotq vietq skaitytojams ir darbuotojams, sudaryti
galimybg nauLclotis laisva internetine prieiga, elektroniniq katalogq ir duomenq bazdmis, organizuoti
kultUrinius r,onginius, susijusius su knyga ir skaitymu, rlpintis kraStotyra ir kultDros paveldo
fSsaugojimu, trendradarbiauti su miesto ir Salies kultlros bei Svietimo istaigomis.
8.3. \/ieSai skelbia informacii4 apie bibliotekos veikl4 Lietuvos Respublikos istatymq
nustatyta tvarlla.
Siaul:iq miesto savivaldybes vieSoji biblioteka sudaro s4lygas darbuotojams profesi5kai
tobuleti.
9. Biibliotekos finarLsines ataskaitos teikiamos uZ piln4 2017 m.l ketv. laikotarpi.
10. Finansinese atarskaitose pateikiami duomenys i5reikSti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais - Eurais.

Apskaitos politika

lstaiga tvarkydama apskait4 ir sudarydama flnansines ataskaitas, vadovaujasi LR
buhalterines zrpskaitos istatymu, Vie5ojo sektoriaus finansines atskaitomybes istatymu, Vie5ojo
sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartaiis ir kitais teises aktais ir istaigos
I 1.

apskaitos pollitika, patvirtinta 2010 m. spalio 22 d. vadovo isakymu. Apskaitos politika apima
Dkiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
11.1, Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
l) valstybes funkcij4;
2) programq;
3) leiiq Saltini;
4) valstybes patvirtintus biudZeto i5laidq ir pajamq elionomines klasifikacijos straipsnius.
11.2, Visos operaciijos ir [kiniai ivykiai apskaitoje registruojami vien4 kart4 dvejybiniu
Taikor:ni
kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodiSkumo, pastovumo, piniginio mato,
iraSu.
palyginimo ir kiti principai.
11.3. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, neSaliSka visais reikSmingais atvejais
iSsami.

I 1.4. Finansinds ataskaitos parengtos, pagal visus VSAFAS taikytinus biudZetinei istaigai
reikalavimus.
11.5. Biblioteka teilkia metiniq finansiniq ataskaitq rinkinius.
I 1.6. Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.
I1.7. Apskaitai tvarkyti naudojama finansq valdymo ir apskaitos programa ,,Nevda", kuri
uZtikrina s4rreika su banko sistema ir dalinai pritaikyta tvarkyti apskaitai, pagal VSAFAS
reikalavimus.

Pastabos
12. .r\pskaitiniq iverrdiq keitimo per tarpini ataskaitini laikotarpf nebuvo.
13. Irjinansines bukles ataskaitoje pastaboje Nr. 1 (nematerialus turtas)

sudaro: jvairls

interaktyvus nnokamieji Laidtma| interaktyvrls Zemelapiai, vieSosios bibliotekos interneto svetaind
bei ivairios licencijos. Palyginus su prae.iusio laikotarpio tuo padiu laikotarpiu, matyti Zymesnis
pasikeitimas, l<adangi prae.jusiq metq pabaigo.ie jsigijorre prcgramelg, turintiesiems klausos negalg.
Vie5osios bibliotekos interneto svctaine, pritaikyta neilgaliqjq pasiekimui ir mobiliesiems
irenginiams, k.uri isigyta i5 kitq Saltiniq, pagal Bilo ir MelinrJos Geitsrl fondo f-tnansavirno vykdyti
projekt4 ,,Bibrliotekos palangai", igyvendinam4, pagal programa ,,Pasaulio bibliotekos". I(iti
irenginiai bui,o isigyti i5 t.ietLrvos Respublikos Kulturos nrinisterijos finansuojamq ir vykdomq
projektq.
13.1. Pastaba Nr. 1Z susideda i5 kasos aparattl bei dokumentq gr4Zinimo irenginio, kuritl
finansavimo riraltinis yra sav.ivaldybes biudZeto le5os.
13.2. Nr.3 2016m. pabaigoje isigijome nauj4 transpc,rto priemong. Parodyta likutine ve(e.
Nr.,l sudaro: baldq likutine verte2061,45 Eur yra i5 savivaldybes biudZeto',5134,67 Eur i5
kitq Saltiniq, 597,84 Eur iil Europos sqjungos le5q; kompiuteriai: 17384,86 Eur iS savivaldybes
biudZeto; 7038,36 Eur iS valstybes biudZeto; 1897,18 Eur i5 kitq Saltiniq bei kita biuro iranga
1869,90 Eur isigyta i5 savivaldybes biudZeto; 1975,85 Eur. i5 Europos sqjungos. Palyginus su
2016m. tuo padiu laikotarpiu kompiuteriq likutine vertd: padide.iusiu, kadangi buvo skirtas
savivaldybes pinigq fondas ilgalaikio turto isigiiimui (12000,00Eur) bei iS Nacionalines bibliotekos
buvo gauta kompiuteriv, uL '7 677 ,45 Eur.
13.3. Nr. 5 sudaro bibliotekos fondai, i5 savivaldybes biudZeto3862,19 Eur; valstybes le5q
544805,51 EuLr; kitq Saltiniq (parama, dovanos) - 69135,10 Eur, iS Europos Sqjungos le5q 32,82
Eur.
13.4. Nr, 6 pastatq likutine verte (atemus nusidevejinr4)'
13.5. Nr. 7 likuti sudaro kuras, benzinas, tepalai; periodiniai leidiniai.
13.6. Nr.8 su darbo santykiais susijg mokejimai.
13.7. Nr.9 sudaro gautinas sumas pagal paslaugq sutafti uZ sales nuom4
13.8. Nr. 10 sudaro neiSmoketos kovo men. su darbo uZmokesdiu susijusios iSmokos,
tiektjams moketinos sumos uZ prekes ir paslaugas be:i sukauptas atostogq rezervas.

13.9. Nr.ll sudaro i5ieSkotina suma uZ padaryt1 LaI4 566,10 Eur bei gautina spec. leSq
suma i5 savivilldybes 900,00 Eur.
13.10. Nr. 12 sudaro pinigq likuti banko s4skaitose: savivaldybes biudZeto - 306,53 Eur;
spec .le5q - 50,37 Eur; valstybes le5os skirtos i5 Lietuvos kultDros ministerijos knygq fondo
o/o 879,82
atnaujinimui ir didinimui - I 696,29 Eur; savivaldybes projektines le5os - 740,00 Eur ;2
Eur, Valstybes projektines le5os 5582,29 Eur; surenkamos spec. leSq s4skaitos likutis 20,42 Eur.bei
gryni pinigai Jkasoje - 3,20 .Eur.

ataskaitoje sudaro surinktos sumos uL skaityojq
paZymejimus. delspinigiai, kopijavimo paslaugos ir kt,
1 4. Etibliotekos restruktlrizavimas ir veiklos nutrau]kimas nenumaty'tas.
15. l{eapibreLtieji isipareigojimai ir neapibreZtojo turto pokydiai nuo ataskaitiniq finansiniq
metq pradZios iki paskutines tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nefiksuoti.
16. Sprendimq del teisiniq gindq nebuvo.
17 .20-ojo VSAFAS 4-asis priedas ,,Finansavimo sumos, pagal Saltini, tiksling paskirti ir
jq pokydiai pr:r ataskaitini laikotarpi" pridedamas.

13.11.

Direktore

Vyr. buhaltere

Nr, 13 veiklos rezultatq

Irena Zilinskiene

Giedra Janu5auskiene

