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I.

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-36, iš jų: kultūros darbuotojai- 27
Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1d. pabaiga – gruodžio
31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka (toliau – biblioteka) tvarkydama buhalterinę
apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką , patvirtintą
direktoriaus 2010 m. spalio 22 d. įsakymu Nr.V-14 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo
patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir
apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Biblioteka apskaitą tvarko pagal kaupimo principą. Nuo 2010 metų sausio mėn. 1 d. apskaitos
politika taikoma pagal VSAFAS.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
1) valstybės funkciją;
2) programą;

3) lėšų šaltinį;
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonomininės klasifikacijos straipsnį.
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu Didžiojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,
nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.
.
Nuo 2015 m sausio 1 d. apskaitos piniginis vienetas – euras. Perskaičiavimo iš litų į eurus
kursas 3,45280
Apskaitos politika aprašyta 2014 m aiškinamajame rašte, prie 2014 m. finansinių ataskaitų
rinkinio

III. PASTABOS
P 01. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 245,11 eur.2015 m I pusmetį nematerialaus turto
nurašyta už 1025,24 eur.
P 02. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė - 1219244,23 eur. Gauta ( kitas ilgalaikis
materialusis turtas) nemokamai knygų – 1968,50 eur., gauta knygų iš skaitytojų vietoj pamestų 279,13 eur, nurašyta knygų kaip skaitytojų prarasti, susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai –
3740,29 eur Pripažinto netinkamu naudoti materialaus (kompiuteriai, spausdintuvai) fiziškai ir
funkciškai nusidėvėjusio ilgalaikio turto nurašyta – 10111,20 eur. Įsigyta naujų knygų -18384,63
eur.
Biblioteka biologinio turto ir mineralinių išteklių neturi.
P 03. Atsargų likutis -1944,09 eur, iš jų : kuro likutis įsigytas iš savivaldybės lėšų -11,44 eur.
P 04. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą – 2132,23
eur
P 05. Sukauptos gautinos sumos -22569,86 eur. Tai -9774,25 eur sukauptos atostoginių ir
valstybinio socialinio draudimo sąnaudos; 1309,37 eur – kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams
komunalines ir kt. paslaugas, 10813,99 eur su darbo santykiais susijęs įsiskolinimas, 672,25 eur negauta iš savivaldybės biudžeto už suteiktas paslaugas.
P 06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2832,80 eur ,Iš jų: 17,43eur likę surinkti pinigai
kasoje,415,37 eur - Kultūros ministerijos skirti pinigai knygoms ir 2400,00 eur – projektui .
P 07. Finansavimo sumos. Detali informacija, pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20ojo VSAFAS 4 priede.
P 08. Įsipareigojimai – 21897,61 eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos -1309,37eur
(įsiskolinimas tiekėjams už birželio mėn. komunalines ir kt. paslaugas, iš savivaldybės lėšų);
sukauptos mokėtinos (atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo) sumos – 9774,25 eur, su darbo
santykiais susijęs įsiskolinimas- 10813,99 eur.
P 09. Sukauptas perviršis ar deficitas- 1300,32 eur. Iš jų: 672,25 eur sudaro negautų iš
biudžeto likutis; 321,62 eur - ilgalaikio turto pirkto iš veiklos lėšų likutinė vertė; 17,43 eurt.-iš
veiklos gauti pinigai likę kasoje.289 eur – ūkinis inventorius.
P 10. Finansavimo pajamos – 169926,84 eur. Iš jų:
iš valstybės biudžeto -3040,87 eur, panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui,
prenumeratai, kurui.
iš savivaldybės biudžeto –165723,80 eur, iš jų – 3639,72 eur panaudotos finansavimo
sumos ilgalaikiam turtui, 3795,98 eur. atsargoms, 158288,10 eur kitoms išlaidoms.
iš kitų finansavimo šaltinių – 1162,17 eur panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam
turtui.
P 11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 1988,37 eur, tai apskaičiuotos paslaugų pardavimo
pajamos.

P 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 171914,02 eur, tai sąnaudos susiję su pagrindine
bibliotekos veikla.
P 13. Kitos veiklos pajamos -743,85 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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