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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO AVYŽIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  PRIE 2016 M. I  KETVIRČIO TARPINIŲ 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

 

 

2016  m.  balandžio  22 d.  Nr. FA- 6.3-34 

Joniškis 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie įstaigą 

 

1. Įstaiga – Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka,  kodas- 

190567962. 

2. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, visiškai išlaikoma iš Joniškio rajono 

savivaldybės biudžeto. Steigėja ir kontroliuojantis subjektas – Joniškio rajono savivaldybės taryba. 

3.  Įregistravimo data - 1998 m. balandžio 17 d., registravimo pažymėjimas Nr.011250, 

išduotas 2004 m. rugsėjo 29 d. Valstybės įmonės Registrų centre, Šiaulių filiale.  

4. Įstaigos pagrindinės veiklos pavadinimas – bibliotekų ir archyvų veikla, veiklos kodas – 

910100.  

5.  Vidutinis sąrašinis darbuotojų  skaičius per ataskaitinį laikotarpį  – 45. 

 

2.  Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus 

 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka kontroliuojamų, asocijuotų 

subjektų neturi, todėl 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priedas 

„Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus“ neteikiamas. 

Biblioteka turi 18 filialų. Teritorinių padalinių (filialų) sąrašas ir adresai: 

1. Bariūnų filialas, Parko g. 7, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav.; 

2. Darginių filialas, Laisvės g. 10, Kriukų sen., Joniškio r. sav.;   

3. Daunoravos filialas, Senoji g. 6, Daunoriškės k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav.;  

4. Gaižaičių filialas, Vilties g. 9, Gaižaičių k., Gaižaičių sen., Joniškio r. sav.;  

5. Gataučių filialas, Mokyklos g. 5, Gataučių k., Gataučių sen., Joniškio r. sav.; 

6. Jurdaičių filialas, Dvaro g. 9,  Jurdaičių k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav.;  

7. Kepalių filialas, Saulės g. 27, Kepalių k., Kepalių sen., Joniškio r. sav.;  

8. Kirnaičių filialas, Audruvės g. 4, Kirnaičių k., Kepalių sen., Joniškio r. sav. ; 

9. Kriukų filialas, S.Dariaus ir S. Girėno g. 5, Kriukai, Kriukų sen., Joniškio r. sav.; 

10. Linkaičių filialas, Beržų g. 7, Linkaičių k., Joniškio sen., Joniškio r. sav.; 

11. Maldenių filialas, Beržų g. 2, Maldenių k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav.; 

12. Plikiškių filialas, Šilelių g. 2, Plikiškių k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav.;  

13. Rudiškių filialas, Senoji g. 34, Rudiškių k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav.; 

14. Satkūnų filialas, Sidabros g. 9, Satkūnų k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav.; 

15. Skaistgirio filialas, Aušros g. 13, Skaistgirys, Skaistgirio sen., Joniškio r. sav.  

16. Stungių filialas, Sodų g. 42, Stungių k., Žagarės sen., Joniškio r. sav.; 

17. Stupurų filialas, Alyvų g. 2, Stupurų k., Gataučių sen., Joniškio r. sav.; 

18. Žagarės filialas, Miesto a. 39, Žagarė, Joniškio r. sav. 

 

3. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti 

tolesnę įstaigos veiklą 

 

Svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas, ir kurios 

galėtų paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra.  
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II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Apskaitos politika pateikta aiškinamajame rašte prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio.  

Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų nebuvo. 

             

III. PASTABOS 

 

1. Ataskaitos pateikiamos eurais ir euro centais. 

 

2.     Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio 

ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. 

              3.      Neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto, finansinių metų pradžioje įstaiga neturėjo ir per        

ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.  

4.    Per laikotarpį nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki finansinių ataskaitų sudarymo 

dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.  

5.     Bibliotekoje per ataskaitinį laikotarpį (2016 01 01-2016 03 31) apskaitinių įverčių keitimo  

nebuvo. 

6.    Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo 

pavyzdinėje formoje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 

ataskaitinį laikotarpį“(pridedama). 2016 m. iš Joniškio rajono savivaldybės gautas ir panaudotas 

finansavimas atsargoms  įsigyti parodytas prie finansavimo, gauto nepiniginiam turtui įsigyti.  

 Ataskaitiniu laikotarpiu  atliktas finansavimo sumų pergrupavimas: 

6.1. Bibliotekoje knygos apskaitomos sąskaitoje „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“. Iš LR 

kultūros ministerijos lėšos, gautos kaip finansavimas kitoms išlaidoms pagal „Viešosios bibliotekos 

finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti “ sutartį Nr. St 31-11, pergrupuojamos 

į finansavimą, gautą nepiniginiam turtui įsigyti. Vadovaujantis VSAFAS 12 standartu, bibliotekoje 

knygos apskaitomos kaip  ilgalaikis turtas, todėl gavę finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų,  

atliekame finansavimo sumų pergrupavimą.  

6.2. Vadovaujantis bibliotekos direktoriaus įsakymu, finansinių metų pradžioje buvo atliktas 2 proc. 

paramos  lėšų likučio pergrupavimas: 400,00 Eurų iš finansavimo kitoms išlaidoms - į  finansavimą 

nepiniginiam turtui (knygoms) įsigyti.  

 

 

 

 

Direktorė                                                           Jovita Šimkevičiūtė                                                                                                       

 

 

Vyr. buhalterė                                                                  Zita Skudrienė 

 

 

 

 

 

 

 

 


