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BENDROJI DALIS

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka yra juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.
Bibliotekos buveinės adresas: Seirijų g. 2, LT-62114 Alytus, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas
188205340. Bibliotekos įsteigimo data 1993-01-01.
Bibliotekos vykdoma programa “Kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas” 03.
Išlaidų ekonominė klasifikacija pagal valstybės funkcijas „Bibliotekos“ 08.02.01.01.
Pagrindinė veiklos rūšis – bibliotekų veikla, kodas 91.0100.
Biblioteka veikia pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11d. sprendimo Nr.T147 „Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos nuostatų pakeitimo“
patvirtintus nuostatus.
Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos steigėjas yra Alytaus miesto savivaldybė.
Biblioteka turi paramos gavėjo statusą.
Bibliotekos veiklos pobūdis- dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas ir saugojimas,
galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais užtikrinimas. Tikslas- organizuoti Alytaus
miesto savivaldybės teritorijoje gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, modernizuoti
bibliotekos ir jos filialų veiklą.
Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos sistemos struktūroje yra: Viešoji biblioteka
(taip pat –Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, veikiantis kitose patalpose, adresas –Sudvajų g.15,
Alytus); 3 miesto filialai: (Vidzgirio –adresas: Volungės g.25, Alytus; Pirmojo Alytaus – adresas:
Jiezno g. 2, Alytus; Informacijos ir laisvalaikio centras- adresas: Vilties g.34, Alytus) .
Biblioteka kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
Bibliotekoje patvirtinti 36 etatai. 2015 metų pradžioje dirbo 37 darbuotojai. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje-37, iš jų: kultūros darbuotojai- 28
Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1d. pabaiga –
gruodžio 31 d. Finansinė ataskaita sudaryta pagal 2015 metų rugsėjo 30 d. duomenis.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais –
eurais.
Nuo 2015 m. sausio 1d. Lietuvoje įvestas euras, todėl sąskaitų plano likučiai, išreikšti litais,
perskaičiuoti į eurus oficialiu kursu 3,45280 (28-asis VSAFAS “Euro įvedimas).Skirtumai susidarę
dėl sąskaitų plano likučių , išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus, pripažįstami ankstesnių metų
perviršiu ar deficitu.Apskaitos duomenis perskaičiavus į eurus susidarė skirtumas 0,02 eur.

II. APSKAITOS POLITIKA
Apskaitos politika aprašyta 2014 m aiškinamajame rašte, prie 2014 m. finansinių ataskaitų
rinkinio.

III. PASTABOS
P 01. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 231eur.2015 m nematerialaus turto nurašyta už
1025 eur.
P 02. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė - 1226549 eur. Gauta ( kitas ilgalaikis
materialusis turtas) nemokamai knygų – 3138 eur., gauta knygų iš skaitytojų vietoj pamestų -351 eur,
nurašyta knygų kaip skaitytojų prarasti, susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai – 4544 eur
Pripažinto netinkamu naudoti materialaus (kompiuteriai, spausdintuvai) fiziškai ir funkciškai
nusidėvėjusio ilgalaikio turto nurašyta – 10111eur. Įsigyta naujų knygų -29274 eur.
Biblioteka biologinio turto ir mineralinių išteklių neturi.
P 03. Atsargų likutis -2731 eur, iš jų : kuro likutis įsigytas iš savivaldybės lėšų -19 eur.,
ūkinio inventoriaus likutis balanse-2712 eur.
P 04. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą – 2293 eur
P 05.
Sukauptos gautinos sumos -13057 eur. Tai -9774eur sukauptos atostoginių ir
valstybinio socialinio draudimo sąnaudos; 1372 eur – kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams
komunalines ir kt. paslaugas, 86 eur su darbo santykiais susijęs įsiskolinimas, 1825 eur - negauta iš
savivaldybės biudžeto už suteiktas paslaugas.
P 06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 14899 eur ,Iš jų: 9 eur likę surinkti pinigai kasoje,4 eur
- Kultūros ministerijos skirti pinigai knygoms ir 14886 eur – projektui .
P 07. Finansavimo sumos. Detali informacija, pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20ojo VSAFAS 4 priede.
P 08. Įsipareigojimai – 11749 eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos -1889 eur (įsiskolinimas
tiekėjams už rugsėjo mėn. komunalines ir kt. paslaugas, iš savivaldybės lėšų); sukauptos mokėtinos
(atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo) sumos – 9774eur, su darbo santykiais susijęs
įsiskolinimas- 86 eur.
P 09. Sukauptas perviršis ar deficitas- 2379 eur. Iš jų: 1825 eur sudaro negautų iš biudžeto
likutis; 256 eur - ilgalaikio turto pirkto iš veiklos lėšų likutinė vertė; 9 eurt.-iš veiklos gauti pinigai
likę kasoje.289 eur – ūkinis inventorius.
P 10. Finansavimo pajamos – 243418 eur. Iš jų:
iš valstybės biudžeto -3750 eur,
prenumeratai, kurui.

panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui,

iš savivaldybės biudžeto –237393 eur, iš jų – 9710 eur panaudotos finansavimo sumos
ilgalaikiam turtui, 280 eur. atsargoms, 227403 eur kitoms išlaidoms.
iš kitų finansavimo šaltinių – 1925 eur panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui.
Iš užsienio valstybių – 350 eur. kitoms išlaidoms.
P 11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 3162 eur, tai apskaičiuotos paslaugų pardavimo
pajamos.
P 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 246335 eur, tai sąnaudos susiję su pagrindine bibliotekos
veikla.
P 13. Kitos veiklos pajamos -1579 eur , tai apskaičiuotos pajamos už turto nuomą.
Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti bibliotekos veiklą finansinių ataskaitų
sudarymo dieną, nėra.
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