PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr.
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠIRVINTŲ KNYGYNAS
VADOVO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS

I.

ĮMONĖS VEIKLA

UAB Širvintų knygynas (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji
akcinė bendrovė. Bendrovė įsteigta 1992 m. rugpjūčio 10 d. rejestro Nr. 020391, 1995 m. birželio
20 dieną Širvintų rajono knygynas reorganizuotas į uždarąją akcinę bendrovę. Įmonės kodas
178243638, PVM kodas LT782436314.
UAB Širvintų knygynas

pagrindinė veikla

yra mažmeninė prekyba knygomis,

kanceliarinėmis prekėmis, atvirukai, suvenyrais, odos gamininiais. Kita veikla – patalpų nuoma.
Įmonė vienintelė rajone prekiauja vaikų priešmokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio ir
mokyklinio ugdymo priemonėmis. Pratybų sąsiuvinių pardavimai sudaro didžiąją dalį mokykliniu
sezonu parduodamų prekių. Bendradarbiaudami su pradine mokykla aprūpiname pradinukus
pratybų sąsiuviniais. Deja pratybų sąsiuvinių kiekvienai metai parduodame vis mažiau, nes
popierinius pratybų sąsiuvinius išstumia elektroninės pratybos. 2018 metai parduota maždaug 3
procentais pratybų sąsiuvinių mažiau nei 2017 m.
Pagal išankstinius Meno mokyklos užsakymus aprūpiname dailės reikmenimis. Sudarome
sutartis su įmonėmis ilgalaikiam prekių tiekimui, ilgalaikiams sandoriams taikome iki 15 procentų
nuolaidą.
Bendradarbiaudami su Igno Šeiniaus viešąja biblioteka, tapome partneriais organizuojant
knygų pristatymus: švenčiant Tarptautinę vaikų knygos dieną Širvintų I. Šeiniaus viešojoje
bibliotekoje viešėjo vaikų ir paauglių rašytoja Rebeka Una (Jurga Šalaševičiūtė), autorė kartu su
savo šeimos trupe pristatė Metų knygos rinkimuose dalyvavusią knygą „Aš esu Tomas, seklys“.
Knygynas suteikė galimybę pristatymo metu įsigyti šių ir kitų autorės knygų.
Spalio mėn. vyko kūrybinės dirbtuvės „Tu gali sukurti knygą“. Dalyvavo Širvintų pradinės
mokyklos 4 b klasės mokiniai su mokytoja Lena Vaitkūniene. Dirbtuvėse smalsius vaikus pasitiko
dailininkė Sigutė Chlebinskaitė su pagalbininkėmis.
Organizavome darželio-lopšelio „Boružėlė“ ugdytinių ekskursijas į knygyną, pasakojome
knygos įtaką žmogaus gyvenime, pristatėme knygos kelią nuo rankraščio iki lentynos.
Knygyne lankėsi Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ,,Drugelių“ grupės
ugdytiniai Vyko rytmetys ,,Pasaką į ausį pakuždėsiu“. Vaikai klausėsi eiliuotos Vytės Nemunėlio

pasakos ,,Meškiukas Rudnosiukas“. Ši pasaka yra išrinkta į sąrašą „Šimtas knygų vaikams ir
Lietuvai“.
Knygyno darbuotojos aktyviai įsitraukė į viešosios bibliotekos knygnešystės iniciatyvą.
Nuolat ieškome naujų prekių asortimentui atnaujinti ir tenkinti nuolat besikeičiančius klientų
poreikius. Per 2018 metus įmonei išrašytos 441 sąskaitos, UAB Širvintų knygynas išrašė 365
sąskaitas.
Įmonė 2018 metais bendradarbiavo su 77 tiekimo įmonėm. Pagrindiniai mūsų knygų tiekėjai
yra UAB „ALS Sprendimai“, „Tyto alba“, „Briedis“, „Presvika“, „Press Express“. „Ramduva“,
„Rosma“, „Jotema“, „Tera publica“, kurios pardavimų ataskaitas privalome teikti kas mėnesį. Per
metus pateikta 243 pardavimų ataskaitos.
Labai džiugu, kad pavyko likviduoti skolas susidariusias įmonei sunkesniu laikotarpiu.
Pavyko padengti 2 100 eurų įsiskolinimą UAB „Mokyklinė knyga“ ir atnaujinti su jai knygų
tiekimą.
Tai labai svarbus mums partneris. Viso skolų tiekėjams per 2018 metus sumažėjo 7 139
eurais.
Prekių, skirtų perparduoti, likutis – 23 137 Eur, išankstiniai apmokėjimai – 726 Eur.
2018-12-31 d. bendrovėje dirbo 4 darbuotojai. 2018 metai vyko darbuotojų kaita.
Bendradarbiaudami

su

teritorine

darbo

birža,

dalyvaudami

programoje

„Įdarbinimas

subsidijuojant“, knygyne buvo įdarbinta pardavėja-kasininkė pusės metų laikotarpiui. Teritorinė
darbo birža šiuo laikotarpiu kompensavo pusę darbo užmokesčio ir mokesčių sumos.
Kompensacijos suma – 1 556,87 Eur. Ši programa taikoma jaunimui iki 29 metų. Nuo rugsėjo
mėnesio priimta kita pardavėja-kasininkė.
Bendrovėjė finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

II.

APSKAITOS POLITIKA

Finansinės ataskaitos yra parengtos pagal 2016 m. gruodžio 31 d. galiojusį Lietuvos
Respublikos

buhalterinės

apskaitos

įstatymą,

Lietuvos

Respublikos

įmonių

finansinės

atskaitomybės įstatymą bei galiojusius Verslo apskaitos standartus (VAS), kurie apima standartus ir
metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Audito ir apskaitos tarnyboje.
UAB Širvintų knygynas rengia sutrumpintas finansines ataskaitas, pinigų srautų ataskaitos
Bendrovė nerengia.
Finansinės ataskaitos buvo parengtos remiantis prielaida, kad Bendrovė bus pajėgi tęsti
veiklą ateityje. Apskaita tvarkoma pagal patvirtintą sąskaitų planą, dvejybiniu įrašu. Apskaitos
dokumentai tvarkomi lietuvių kalba.

III.

NUOSAVAS KAPITALAS

Bendrovėje įstatinis kapitalas 2018-12-31 yra 11 352 Eur, padalintas į 392 paprastąsias
28,96 Eur nominalios vertės akcijas, priklausančios steigėjui, vieninteliam akcininkui – Širvintų
rajono savivaldybei. 2016 metais Bendrovės įstatinis kapitalas ir atitinkamai akcijų skaičius
nesikeitė. Sukauptas privalomasis ir kiti rezervai sudaro 15 465 Eur. Kitų bendrovių akcijų
Bendrovė neturi.
IV. SĄNAUDOS
UAB Širvintų knygynas sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos. AB Širvintų knygynas veiklos sąnaudos
2018 metais sudarė 92 072 Eur, tame tarpe prekių savikaina 62 007 Eur, bendrosios ir
administracinės išlaidos 30 065 Eur.
Per metus sumokėta 5 697 Eur PVM mokesčio.
Pardavimų savikaina lyginant su 2017 metai padidėjo 744 Eur bendrosios ir administracinės
išlaidos padidėjo – 546 Eur.

V.

PAJAMOS

UAB Širvintų knygynas pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y.
apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis
laikomos tik bendrovės ekonominės naudos padidėjimas. 2018 metais bendra prekių pardavimo
apyvarta 90 703 Eur (2017 metais – 88 784 Eur). Apyvartos padidėjimas – 1 919 Eur.
Bendrovė nuomoja laisvas patalpas, už kurių nuomą 2018 metais gauta 3 268 Eur pajamų.
Finansiniais metais skaičiuojamas 1 987 Eur pelnas prieš apmokestinimą. 2018 m. pelno
mokestis yra 89 Eur.

Vadybininkė, laikinai atliekanti
direktoriaus funkcijas

Vaiva Daugėlienė

