Sr,Lur4l MIEsro SAVIVALDvBES vrnSo.n BTBLIoTEKA
Ai5kinamasis ra5tas
prie 2018 m.I ketv. finansiniq ataskaitq

Bendroji dalis

l. Biblioteka yra Vie5asis ju

valstybes herbu, ir savo pavadinim
Lietuvos Respublika. {staigos kodas I
2. Biblioteka yra biudZetine
x.
Siauliu miesto savivaldybes biudZeto.
3. Bibliotekos savininke yra
pareigas igyvendina Lietuvos
bibliotekos veikl4, tvirtina ir teises
sprendim4 del bibliotekos buveines
priskirtus klausimus.
4. Biblioteka ataskaitinio I
subjektq neturejo.
5. Informacija apie Siuos
ai5kinamasis ra5tas" 1 priede nurodyt4
6. Bibliotekos direktoriaus
pareigybes: iSjq - 6 darbuotojai, ku
2018 m. kovo 31 d. dirbo 56
7. Svarbiq s?lygq, kurios
neiZvelgia.
8. Biblioteka vykdo
bibliotekos; kodas 08020 1 0 1. Atlieka
8.1. Biblioteka vra visiems
istaiga, organizuojanti gyventojq
komplektuojamas universalus doku
ekonoming bei kulturing pletr4, de
laikotarpio pabaigoje turejo 4 skyrius i
8.2. Bibliotekos tikslas technologijas, suteikti daugiau kom
galimybg naudotis laisva internetine
kulturinius renginius, susijusius su
i5saugojimu, bendradarbiauti su mi
8.3. Vie5ai skelbia informac
nustatyta tvarka.
8.4. Siauliq miesto savivaldy
tobuleti.
9. Bibliotekos finansinds atas
1 0. Finansinese ataskaitose
vienetais

-

inis asmuo, turintis s4skait4 banke ir antspaud4 su Lietuvos
Bibliotekos buveines adresas: Korsako g. 10, Siauliai,
8204722.

istaiga, finansuojama i5 Lietuvos Respublikos valstybes ir

Siauliu miesto savivaldybe. Bibliotekos savininko teises ir
likos Siauliq miesto savivaldybes taryba, kuri koordinuoja
tq nustatyta tvarka keidia bibliotekos nuostatus, priima
timo, sprendiia kitus istatymuose jos kompetencijai

pio

pabaigoje kontroliuojamqjq, asocijuotqiq

ir

kitq

fus pateikiam a, pagal 6-oj o

VSAFAS,,Finansiniq ataskaitq
ivalom4 form4.
18 m. sausio 29 d. isakymu Nr. V-10 patvirtintos 54
pareigybes priskiriamos D lygiui (darbininkai). Vidutini5kai
ai.
paveikti tolesng bibliotekos veikl4 bibliotekos darbuotoj ai
nustatytas funkcijas. Valstybes nustatyta funkcija yra
ult[ros pletros programQ; kodas - 02.
artotojams prieinama kulturos, Svietimo ir informacijos
bibliotekini ir informacini aptarnavim4. Bibliotekoje
fondas, atsiZvelgiant i savivaldybes istorines tradicijas,
grafing situacij4 bei gyventojq poreikius. Ataskaitinio
filialus.
i, kuo didesni informacijos prieinamum4, diegti naujas
uterizuotq vietq skaitytojams ir darbuotojams, sudaryti
,iga, elektroniniq katalogq ir duomenq bazdmis, organizuoti
yga ir skaitymu, rupintis kra5totyra ir kulturos paveldo
ir Salies kulturos bei Svietimo istaigomis.
apie bibliotekos veikl4 Lietuvos Respublikos istatymq
vie5oj

i biblioteka sudaro s4lygas darbuotoj ams profesi5kai

itos teikiamos uZ piln4 2018 m. I ketv. laikotarpi.

ikiami duomenys i5reikSti Lietuvos Respublikos piniginiais

Eurais.

Apskaitos politika

11. {staiga tvarkydama
buhalterines apskaitos istatymu, Vi
sektoriaus apskaitos ir finansines

it4

jo

ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi LR
sektoriaus finansines atskaitomybes istatymu, Vie5ojo

apskaitos politika, patvirtinta 2010 m. spalio 22 d. vadovo isakymu. Apskaitos politika apima
[kiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
11.1. Apskaitos duomenys detalizuojami, pagal Siuos poZymius:
1) valstybes funkcij4;
2) program4;
3) le5q Saltini;
4) valstybes patvirtintus biudZeto i5laidq ir pajamq ekonominds klasifikacijos straipsnius.
11.2. Visos operacijos ir flkiniai ivykiai apskaitoje registruojami vien4 kart4 dvejybiniu
ira5u. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo ir kiti principai.
11.3. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, ne5aliSka visais reikSmingais atvejais
iSsami.
1.4. Finansines ataskaitos parengtos, pagal visus

VSAFAS taikytinus biudZetinei istaigai
reikalavimus.
11.5. Biblioteka teikia metiniq finansiniq ataskaitq rinkinius.
11.6. Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.
11.7. Apskaitai tvarkyti naudojama finansq valdymo ir apskaitos programa ,,Nevda", kuri
uZtikrina s4veika su banko sistema ir dalinai pritaikyta tvarkyti apskaitai, pagal VSAFAS
reikalavimus.
1

Pastabos

Apskaitiniq iverdiq keitimo per tarpini ataskaitini laikotarpi nebuvo.
13. Finansines bflkles ataskaitoje pastaboje Nr. 1 (nematerialus turtas) sudaro: ivair[s
interaktyvls mokamieji Laidimai, interaktyvDs Zemelapiai, vie5osios bibliotekos interneto svetaine
bei ivairios licencijos. Palyginus su praejusio laikotarpio tuo padiu laikotarpiu, matl'ti Zymesnis
pasikeitimas del to, kad, igyvendinant 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos
Lietuvos
bendradarbiavimo per sien4 programos projekt4 ,,Inovatyviq bibliotekos sprendimq skirtingoms
kartoms pletra pasienio regione" Nr. LLI - 110, finansuojam4 Europos Sqjungos le5omis, 2017 m.
spalio men. buvo isigytos mokomosios uZsienio kalbos programos u1,23 85I,52Eur.
13.1. Pastaba Nr. 2 susideda iS dokumentq gr4Zinimo irenginio likutines vertds, kuriq
finansavimo Saltinis yra Savivaldybes biudZeto leSos.
13.2.Nr. 3 baldq likutine verte yra 983,77 Eur i5 Savivaldybes biudZeto ir 6377,59 Eur i5
Europos S4jungos, kompiuteriai22 723,38 Eur i5 Savivaldybes biudZeto;4482,00 Eur. i5 Valstybes
biudZeto; 30 994,26 Eur. i5 Europos sqjungos leSq bei kita biuro iranga 1063,60 Eur isigyta i5
Savivaldybes biudZeto bei 17 476,95 Eur. i5 Europos S4jungos leSq.
13.3. Nr. 4 sudaro bibliotekos fondai, isigyti i5 spec. le5q - 5 819,85 Eur, i5 Savivaldybes
biudZeto - 22 870,76 Eur; Valstybes leSq - 570 560,81 Eur; kitq Saltiniq (parama, dovanos) - 76
300,88 Eur; i5 Europos Sqf ungos le5q - 32,82 Eur. bei kitas ilgalaikis turtas - 1053,64 Eur.
13.4. Nr. 5 pastatq likutine verte (atemus nusidevejim4). 2017 m. buvo tvarkomi filialq
fasadai ir atitinkamai buvo didinamama vert6.
13.5. Nr. 6 likuti sudaro kuras, benzinas, tepalai; periodiniai leidiniai bei skaitytojq
paZymejimai.
13.6. Nr. 7 iSankstiniai mokejimai uZ paslaugas.
13.7. Nr. 8 sudaro gautinos sumos uZ atsitiktines paslaugas.
13.8. Nr. 9 sudaro sukauptos sumos uZ paslaugas ir prekes, atostogq rezervo bei su darbo
uZmokesdiu susijusios sumos.
13.9. Nr. 10 sudaro gautinas sumas i5 Savivaldybes biudZeto (spec. leSos) bei gr4Zintinos
sumos i5 Latvijos Respublikos uZ projekt4 ,,Inovatyviq bibliotekos sprendimq skirtingoms
kartoms" Europos S4jungos leSos.
12.

ir

13.10.Nr. 11 sudaro pinigai banko s4skaitose: pajamos, gautos i5 Lietuvos kultflros
ministerijos knygq isigijimui - | 828,34 Eur, iS Lietuvos Kulturos tarybos (uZ laimetus
projektus) - 6 140,00 Eur, Europos S4jungos - 48 783,41Eur (latviq grqZinti) bei projekto
igyvendinimo - 3 250,06 Eur., Savivaldybes biudZeto -28,37 Eur, spec. leSos 278,71 Eur,,
surenkamq pajamq uZ paslaugas - 35,91 Eur bei kt. (pavedimq) le5os 2 092,27 Eur. bei
grynieji pinigai kasoje -2,35Eur.
13.11.Nr. 12 sudaro neiSmoketos kovo mdn., su darbo uZmokesdiu susijusios, iSmokos,
tiekejams moketinos sumos uZ prekes ir paslaugas, sukauptas atostogq rezervas bei kitos gr4Zintinos
sumos ibiudZet4.
13.12.-Nr.
veiklos rezultatq ataskaitoje sudaro surinktos sumos uL skaitytojq
paZymejimus, delspinigiai, kopijavimo paslaugos ir kt.
I 4. Bibliotekos restrukttirizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatytas.
15. Neapibre/lieji 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 per ataskaitini laikotarpi" pridedamas.
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Direktore

Vyr. buhaltere

Irena Zilinskiene

Giedra JanuSauskiene

2.A
Ef,E

;'s ;59
e;d
d6.

6l

F

ID
El.

?FE

96

EEg

B3

ii

E:

a

E#.

€:.
-4 I

-'L
5'qR

FF

E

;9g

$r"
i'

z
z
=

3
a
!
a

vx

c

2A'
=@

iI -s
Ei'
i Fa
E ig
F
6,5*
A:€a4

F:.

I=
t
!
:

-8'
-'8.
1€:

E.g

^1
6F
!

.l

z

tx
-

6'
ts

E

E

