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2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 m. kovo 16 d.

I. BENDROJI DALIS
1. Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka ( toliau —Biblioteka) juridinių asmenų registre buvo
įregistruota 2004m. lapkričio 10 d., pažymėjimo Nr.015456, bibliotekos kodas 190898695, steigėjas
- Skuodo rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla - bibliotekų veikla.
r

2. Bibliotekos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Biblioteka kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
4. Biblioteka turi šiuos filialus :
4.1. Aleksandrijos filialas, Liepų g. 1, Aleksandrijos k., Skuodo rajonas;
4.2. Barstyčių filialas, Skuodo g.2, Barstyčių k., Skuodo rajonas;
4.3. Didžiųjų Rūšupių filialas, Mokyklos g.6, D.Rūšupių k., Skuodo rajonas;
4.4. Ylakių filialas, Sedos g.1, Ylakių k., Skuodo rajonas;
4.5. Gėsalų filialas, Mokyklos g.2, Gėsalų k., Skuodo rajonas;
4.6. Lenkimų filialas, S.Daukanto g. 59, Lenkimų k., Skuodo rajonas;
4.7. Luknių filialas, Mokyklos g.2, Luknių k. Skuodo rajonas,
4.8. Mosėdžio filialas, Kęstučio g.4, Mosėdžio k., Skuodo rajonas;
4.9. Nausėdų filialas, Mokyklos g. 1, Nausėdų k., Skuodo rajonas;
4.10. Šačių filialas, Beržų g. 2, Šačių k., Skuodo rajonas;
4.1 l.Šauklių filialas, Mosėdžio g.59, Šauklių k., Skuodo rajonas;
4.12. Šliktinės filialas, Laisvės g.2, Šliktinės k., Skuodo rajonas;
4.13. Dukšių filialas, Mosėdžio g. 43, Daukšių k., Skuodo rajonas;
4.14. Kaukolikų filialas, M.Gimbutienės g. 37, Kaukolikų k., Skuodo rajonas;
4.15. Notėnų filialas, Notės g. 1, Notėnų k., Skuodo rajonas;
4.16. Pašilės filialas, Mokyklos g. 1, Pašilės k., Skuodo rajonas;
4.17. Rūkų filialas, Mokyklos g.1, Rūkų k., skuodo rajonas;
4.18. Vižančių filialas, Mokyklos g.1, Vižančių k., Skuodo rajonas;
4.19. Skuodo miesto senamiesčio filialas, Laisvės g. 69, Skuodas.
5. Bibliotekoje 2016 metų pabaigoje dirbo 44 darbuotojai.

6. Sąlygų, kurios paveiks tolimesnę įstaigos veiklą nėra.
7. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais - eurais ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA
8.

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2013 metų spalio 4d. direktoriaus įsakymu Nr

47. Pasikeitus Lietuvos Respublikos nacionalinei valiutai - įvedus eurą nuo 2015 metų sausio 1
dienos, apskaitos politika buvo tvirtinama iš naujo 2014 metų gruodžio 31 dienos Bibliotekos
direktoriaus įsakymu Nr.VI-47. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo apskaitinių įverčių ir esminių klaidų
taisymo.
9. Bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS nėra.
10. Biblioteka apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą
reglamentuojančius teisės aktus :
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

III. PASTABOS
11. Bibliotekos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro finansinės būklės ataskaita,
veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita ir aiškinamasis
raštas ( su priedais pagal VSAFAS reikalavimus). Finansinės būklės ataskaitoje pateikiami duomenys
apie turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus apibūdina Bibliotekos finansinę būklę. Veiklos
rezultatų ataskaitoje pateikiami pajamų ir sąnaudų duomenys reikalingi

Bibliotekos veiklos

rezultatams įvertinti.
12. Aiškinamojo rašto pastabos :
P02: Įstaiga informaciją apie kiekvieną veiklos segmentą pateikė 25 -ojo VSAFAS priede. Apie
kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos, segmento pinigų srautai.
Ilgalaikis turtas - 1 653 658,91 EUR likutine verte, iš jų:
J
P03: Nematerialusis turtas - 15 476,90 EUR likutine verte, iš jų : kitas nematerialusis turtas 18
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394,58 EUR ir patentai ir kitos licencijos 177,68 EUR, taip pat įstaiga turi nematerialaus turto, kuris
yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje.
P04: Ilgalaikis materialusis turtas - 1 638 182,01 EUR likutine verte, iš jų:
Pastatai - 285 281,39 EUR;

Baldai ir biuro įranga - 10 295,43 EUR;
Kitas ilgalaikis materialusis turtas - 421 171,96 EUR;
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai - 921 433,23 EUR.
2016 metais bibliotekos ilgalaikio turto savikaina padidėjo 222 536,06 EUR - tai neatlygintinai
gautas ilgalaikis turtas 22 786,90 EUR ir įsigytas ilgalaikis turtas už 199 749,16 EUR. Ilgalaikio
materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimui įtakos turėjo per ataskaitinį laikotarpį gauto turto
savikaina, apskaičiuota nusidėvėjimo suma ir nurašyto turto suma. Turto, užstatyto kaip
įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.
Trumpalaikis turtas - 33 887,61 EUR, iš jų:
P08: Atsargos - 116,20 EUR įsigijimo savikaina. Atsargų balansinę vertę ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje sudaro kuro ir degalų savikaina 4,28 EUR ir ūkinio inventoriaus savikaina 111,92 EUR.
Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje nebuvo aplinkybių ir ūkinių įvykių, dėl kurių būtų sumažinta ar
atkurta sumažinta atsargų vertė. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų įstaiga neturi.
P09: Išankstiniai apmokėjimai - 9 199,11 EUR. Išankstinius mokėjimus sudaro : sumos
apskaitomos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos - tai transporto priemonių draudimas 27,17 EUR,
spaudos prenumerata 3 584,97 EUR ir elektroninių paslaugų prenumerata metams 29,16 EUR;
išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas 5 557,81 EUR.
P10: Per vienus metus gautinos sumos - 21 910,38 EUR. Įstaigos per vienerius metus gautinas
sumas sudaro darbuotojų nepanaudotų atostogų kaupiniai 2016-12-31 - 20 093,73 EUR,
įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas - 402,67 EUR ir į savivaldybės biudžetą pervestos,
bet negautos lėšos iš įstaigos pagrindinės veiklos kitų pajamų 1 413,98 EUR.
P ll: Pinigai ir pinigų ekvivalentai - tai paramos lėšų likutis banko sąskaitoje 2 661,92 EUR.
P12: Finansavimo sumos - 1 664 600,72 EUR, iš jų :
Iš valstybės biudžeto - 937 700,19 EUR;
Iš savivaldybės biudžeto - 619 404,92 EUR;
Iš Europos sąjungoj; užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų - 56 617,32 EUR;
Iš kitų šaltinių - 50 878,29iEUR.
2016 metais bibliotekos gautas finansavimo sumas sudarė : valstybės biudžeto lėšos: 100 000,00
EUR VIP lėšos naujo pastato statybai, 22 797,00 EUR tikslinės lėšos kultūros ir meno darbuotojų
darbo užmokesčiui padidinti, 1 188,75 EUR valstybės biudžeto lėšos viešiesiems darbams finansuoti,
1 724,30 EUR Klaipėdos teritorinės darbo biržos lėšos viešiesiems darbams finansuoti, 14 224,00
EUR Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšos naujoms knygoms įsigyti, 22 390,89 EUR
valstybės biudžeto lėšos 'savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 3 650,00 EUR
ę
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Lietuvos kultūros tarybos lėšos kultūros projektams finansuoti ir 4 778,54 EUR neatlygintinai gautas

turtas ir atsargos; savivaldybės biudžeto lėšos: 490 023,41 EUR savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai
išlaikyti, 1501,00 EUR savivaldybės biudžeto lėšos kultūros plėtros ir bendruomenių aktyvinimo
projektams finansuoti ir 3 541,74 EUR neatlygintinai gautas turtas; ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų lėšos : 1000,00 EUR gauta iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje
renginiui finansuoti, 4 901,40 EUR gauta iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
V
#
projektams finansuoti ir 7 089,45 EUR neatlygintinai gautas turtas; lėšos iš kitų šaltinių: 583,62 EUR
2% nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, 725,00 EUR parama pinigais ir 6 642,12 EUR
neatlygintinai gautas turtas. 2016 metais bibliotekos gautos finansavimo sumos sumažėjo 1 502,81
EUR dėl atsargų (knygų), įsigytų perduoti, perdavimo savivaldybės ugdymo įstaigoms ir 498 913,65
EUR panaudojimo savo veiklai.
P17: Įsipareigojimai - 20 496,40 EUR. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje buvo 20 496,40 EUR, iš jų tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas ir įsigytas
prekes - 402,67 EUR, ir sukauptos mokėtinos sumos - tai sukauptos atostoginių sąnaudos - 20 093,73
EUR.Įsipareigojimų užsienio valiuta įstaiga neturėjo (P24).
P18: Grynasis turtas —2 449,40 EUR perviršis : tai ankstesnių metų ir einamųjų metų pagrindinės
veiklos rezultato suma. Tokį įstaigos pagrindinės veiklos rezultatą sąlygojo 2016 metų pabaigoje
apskaitoje buvusios knygos, įsigytos iš pagrindinės veiklos kitų pajamų ir apskaitytos bibliotekos
fonduose, į savivaldybės biudžetą pervestos ,bet negautos lėšos iš įstaigos pajamų už teikiamas
paslaugas.
Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį - 473 665,89
EUR, iš jų iš valdstybės biudžeto - 56 936,13 EUR, iš savivaldybių biudžetų - 394 504,91 EUR, iš
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ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų - 15 375,36 EUR, iš kitų finansavimo šaltinių
- 5 931,14 EUR, pagrindinės veiklos kitos pajamos ( pajamos, gautos už bibliotekos teikiamas
paslaugas ) (P21) - 918,35 EUR.
Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 473 409,83
EUR, iš jų didžiąją dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (P22) - 377 345,25
EUR.
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Rasutė Kniuipienė, (8-440) 7 39 31
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