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MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021M.III KETVIRČIO TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
2021-10-25 Nr.F13-16
I.BENDROJI DALIS
1.Molėtų viešoji biblioteka (toliau Biblioteka) registracijos kodas – 193010413,
juridinių asmenų registre įregistruota 2004 m. gruodžio 15 d., adresas – Inturkės g. 4, Molėtai.
Bibliotekos steigėja yra Molėtų rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto
asignavimų valdytoja. Turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu. Biblioteka priklauso
Molėtų rajono savivaldybės viešojojo sektoriaus subjektų grupei. Veiklos funkcijos apibrėžtos
bibliotekos nuostatuose.
2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal darbo sutartis dirbo 46 darbuotojai.
NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ
3. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2020 metų finansinių
ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Molėtų rajono savivaldybės finansų skyriui.
II. PASTABOS
4.Ilgalaikio nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo.
5.Ilgalaikio materialiojo turto (bibliotekų fondai) per ataskaitinį laikotarpį įsigyta
už 22280,86 Eur. Visiškai nudėvėtas turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro178627,87 Eur, iš jų: negyvenamieji pastatai-16213,14 Eur, kompiuterinė įranga-149172,37
Eur, kita biuro įranga-1785,55,baldai-6337,18 Eur, kiti įrengimai-2281,63 Eur, kitas
materialusis turtas-2838Eur.
6. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 8154,50Eur,visos atsargos perduotos
naudoti įstaigos veikloje ir iškeltos į užbalansinę sąskaitą.
7.Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių spaudinių prenumeratos
sąnaudos

8. Sukauptas gautinas sumas sudaro finansavimo pajamos iš savivaldybės ir valstybės
biudžeto, kurias sudaro darbuotojams neišmokėtas darbo užmokestis, socialinis draudimas ir
skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas.
9. Pinigų likutis banko sąskaitose sudaro ES struktūrinių fondų lėšos projekto vykdymui
ir 2%paramos lėšos.
10. Trumpalaikes sukauptas mokėtinas sumas sudaro darbo užmokestis ir socialinis
draudimas, skolos tiekėjams ir sukauptas atostogų rezervas.
11. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus, valstybės funkcijas. Pagrindinės
veiklos sąnaudos priskiriamos šiems segmentams” Poilsis, kultūra ir religija.
12. Įstaiga neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto neturi.

.

Pridedama:
1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita

Direktorės pavaduotoja

Nijolė Stančikienė

Vyr. buhalterė

Irutė Žvinienė

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė REGINA
MASALIENĖ
Data: 2021-11-03 11:20:47

