Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka
2013 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2013 m. liepos 12 d.

I.

BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus
subjektą
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka įregistruota juridinių asmenų registre
1998 m. balandžio 8d., rejestro Nr. 004823, įstaigos kodas 190922922, steigėjas
Jurbaro rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – bibliotekų veikla.
Viešoji biblioteka vykdo nuostatuose patvirtintas funkcijas: formuoja universalų
dokumentų fondą, komplektuoja bibliotekos fondą, sistemina dokumentus, vadovaudamasi
Universalios dešimtainės klasifikacijos lentelėmis, dokumentus kataloguoja, vadovaujantis
bendromis katolagavimo taisyklėmis, kaupia kraštotyros spaudinių fondą bei informaciją
apie dokumentus, susėjusius su regionu, rengti kraštotyros darbus, tvarko apskaitą ir saugo
spaudinius bei kitus dokumentus laikantis bibliotekinių standartų ir teisės aktų reikalavimų,
organizuoja savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą,
dalyvauja įvairiose bibliotekų vystymo programose bei moksliniuose tyrimuose, teikia
mokamas kopijavimo, skenavimo, TBA paslaugas ir kitas funkcijas vykdo.
2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų
neturi.
3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus
Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį
Įstaigoje per 2013 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 55,3 darbuotojų.
5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos
veiklą
Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje galimų sąlygų, kurios yra svarbios
įstaigos veiklai nėra.
Viešoji biblioteka 2013 m. pradžioje persikėlė į naujas patalpas, esančias Vilniaus g. 4.
Bibliotekos pastatas renovuotas, nupirkti nauji baldai ir kompiuterinė įranga iš dviejų
finansavimo šaltinių, tai 80 procentų valstybės biudžeto ir 20 procentų savivaldybės
biudžeto lėšų.

II . APSKAITOS POLITIKA
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos apskaitos politika aprašyta 2012 metų
finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III.

PASTABOS

1. Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaitoje parodytas
ilgalaikis turtas padidėjo 11 321 269 Lt, tai padidėjo tokios turto grupės:
Kitas nematerialus turtas – 15000 Lt, gauta viešosios bibliotekos interneto svetainė, pritaikyta neįgaliųjų
pasiekiamumui ir mobiliesiems įrenginiams.
Pastatai - 4 738 812 Lt, naujo bibliotekos pastato po renovacijos vertė padidėjo.
Infostruktūros ir kiti statiniai - 5 951 025 Lt, perduota visa naujos bibliotekos infostruktūra.
Baldai ir biuro įranga – 233 706 Lt, perduoti nauji baldai.
Kompiuterinė įranga – 328 884 Lt, perduota nauja kompiuterinė technika.
Scenos ir meno priemonės- 20 558, perduota nauja garso aparatūra.
Bibliotekos fondas – 31 585Lt, gauta paramos ir dovanų iš įvairių šaltinių ir pirkta iš valstybės biudžeto
lėšų.
Kitos mašinos ir įrenginiai – 1699 Lt, pirkta vėjiapjovė

2. Atsargos- tai nupirktos malkos Smalininkų ir Pilies I bibliotekų filialams, kur sudaro 2498 Lt,
benzino likutis – 346 Lt, įstaigos veikloje nenaudojamas spausdintuvas SITIZEN CT-82000 už
1486 Lt ir mobilus telefono aparatas Nokia – 214 Lt
3. Išankstiniai apmokėjimai sudaro prenumerata laikraščių 2013 metams 27793 Lt
4. Gautinos sumos- tai išrašyta sąskaita-faktūra AB „Lietuvos paštas“ už Armėniškių filiale elektros
energijos suvartojimą per birželio mėnesį AB „Lietuvos pašto“ 43 Lt.
5. Sukauptas gautinas sumas sudaro iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų suma iš
savivaldybės biudžeto 130 487 Lt.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai- tai iš savivaldybės biudžeto gautų sumų likutis- 231 Lt, už
atsitiktines paslaugas gautos lėšos- 1 108 Lt, parama iš 2 % GPM – 1 244 Lt, iš kultūros
ministerijos gautos lėšos knygoms pirkti- 18 446 Lt, kitos lėšos – 121 Lt.
7.

Finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą (aiškinamojo rašto 1
priedas).

8. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos 23916 Lt:
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“- 77 Lt už ryšių paslaugas birželio mėnesio.
AB „Lesto“ – 1358 Lt už elektros energija birželio mėnesio.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija- 247 Lt už komunalines paslaugas birželio mėnesį.
UAB „Asseco Lietuva“ – 1271 Lt už sistemos „Libis“ priežiūrą II ketvirčio.
UAB „Jurbarko vandenys“ – 344 Lt už vandenį per birželio mėnesį.
UAB „Tele 2“ - 94 Lt už ryšių paslaugas per birželio mėnesį.
VĮ ‚Infostruktūra“ – 638 Lt už ryšių paslaugas per birželio mėnesį.
AB „TEO“- 1523 Lt už ryšių paslaugas birželio mėnesio.
VŠĮ „Priešgaisrinių paslaugų garantas“ – 61 Lt už gaisrinės signalizacijos priežiūrą II ketvirčio
Smalininkų bibliotekos.
AB „Kauno energija“ fil. Jurbarko šilumos tinklai – 16351 Lt už viešosios bibliotekos pastato
šildymą vasario, kovo ir balandžio mėnesius.
UAB „Automagas“ – 104 Lt už detales ir remontą per birželio mėnesį
UAB „Gelvybė“ – 452 Lt už benziną pirktą per birželio mėnesį.
UAB „Nevda“ – 118 Lt už buhalterinės programos priežiūrą „Biudžetas“
UAB „Rimsauga“ – 46 Lt už stebėjimo ir reagavimo paslaugas birželio mėnesio
UAB „Sanmonta“ – 25 Lt už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą per birželio mėnesį
Dūmiko individuali įmonė – 150 Lt už prekes.
UAB “Energijos tiekimas“ – 571 Lt už elektros energiją per birželio mėnesį.
UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ – 68 Lt už prekes.
UAB „Eurobiuras“ – 77 Lt už prekes.
UAB „Mes ir Mūras“ – 86 lt už prekes.
T. Švedko gydytojo kabinetas – 45 Lt, už darbuotojų profilaktinį sveikatos patikrinimą.

VĮ Šimkaičių ambulatorija- 60 Lt už darbuotojų profilaktinį sveikatos patikrinimą.
N. Dungveckienės šeimos klinika – 100 Lt už darbuotojų profilaktinį sveikatos patikrinimą.
Jurbarko kultūros centras – 10 lt už Žindaičių el. energija per birželio mėn.
Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ – 40 Lt už knygas.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 58882 Lt, tai sudaro iš savivaldybės biudžeto mokėtinas
darbo užmokestis – 35705 Lt, mokėtinos socialinio draudimo įmokos- 4137 Lt, mokėtinas
gyventojų pajamų mokestis – 4631 Lt, profsąjungos mokestis- 167 Lt ir mokėtinas darbdavių
socialinio draudimo įmokos- 14242 Lt.
Sukauptos mokėtinos sumos- tai sukaupti atostoginiai 50587 Lt.

9. Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės
veiklos kitas pajamas sudaro už atsitiktines paslaugas- 1682 Lt ir už turto nuomą- 480 Lt, ir kitos
pajamos- 32 Lt.
10. Veiklos ir rezultatų ataskaitoje sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos didžiausią dalį sudaro
gautas neatlygintinai trumpalaikis turtas, kuris atiduotas naudoti įstaigos veikloje.
11. Kitų paslaugų sąnaudų didžiausią dalį sudaro nurašyta prenumerata už 2013 m. pirmą pusmetį.
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