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I. BENDROJI INFORMACIJA

Raseinirl Marcelijaus Martinailio vie5oji biblioteka, kodas - 190119813, savivaldybds biudietind

istaiga.

Adresas: Vytauto Didiiojo g. 1,LT-60 1 49, Raseiniai, Lietuvos Respublika

Vie5oji biblioteka vykdo nuostatuose patvirtintas funkcijas: formuoja universalq dokumentq

fond4, komplektuoja bibliotekos fond4, sistemina dokumentus, vadovaudamasi Universalios

de5imtaines klasifikacijos lentelOmis, dokumentus kataloguoja, vadovaujantis bendromis katalogavimo

taisyklemis, kaupia kra5totyros spaudiniq fondq bei informacijq apie dokumentus, susejusius su regionu,

rengti kra5totyros darbus, tvarko apskait4 ir saugo spaudinius bei kitus dokumentus laikantis

bibliotekiniq standartq ir teises aktq reikalavimq, organizuoja savivaldybes teritorijos gyventojq

bibliotekini ir informacini aptarnavim4, dalyvauja ivairiose bibliotekq vystymo programose bei

moksliniuose tyrimuose, teikia mokamas kopijavimo, skenavimo ir kitas paslaugas.

Bibliotekos veiklos sritis - bibliotekq, archyvq, muziejq ir kita kulturines veikla.-91.0

Bibliotekos filialai:

Ariogalos m. filialas, buveine - Vytauto g. 85, Ariogala, LT40235 Raseiniq r.

Berte5kiq filialas, buveine - Plento g. 2, Berte5kiq k., Betygalos p.,LT-60212 Raseiniq r.

Betygalos filialas, buveine - Sporto g. l, Betygalos k., Betygalos p., LT-60010 Raseiniq r.

Butki5kes filialas, buveine - Plento g. 2, ButkiSkes k., Ariogalos p.,LT40271 Raseiniq r.

Girkalnio filialas, buveine - Draugystes g. 14, Girkalnis, Girkalnio p., LT-60315 Raseiniq r.

Gruzdi5kes filialas, buveine - Sporto g. 3, Gruzdi5kes k., Raseiniq p., LT-60105 Raseiniq r.

IlgiZiq filialas, buveine - Mokyklos g. 1, IlgiZiq k., IlgiZiq p., LT-60483 Raseiniq r.

Kalnujq filialas, buveine - Ka5tonq g. 1, Kalnujq k., Kalnujq p., LT-60321 Raseiniq r.

Katauskiq filialas, buveine - Koplydios g. 2, Katauskiq kaimas, SkaraitiSkes p5t., 60423

Raseiniq r.

Kaulakiq filialas, buveine - Liolingos g. 1, Kaulakiq k., Kaulakiq p., LT-60456 Raseiniq r.



Mila5aidiq filialas, buveine - MilaSaidiq k., MilaSaidiq p., LT-60231 Raseiniq r.

Nemak5diq filialas, buveine - Dainavos g. 8, Nemak5diai, Nemaksdiq p., LT - 60040
Raseiniq r.

Paliepiq filialas, buveine - BaZnydios g. 4, Paliepiq k., Paliepiq p.,LT40221 Raseiniq r.
PaSaltuonio filialas, buveine - PaSaltuonio g. 9, Pa5altuonio k., Kalnujq p., LT40327

Raseiniq r.

Paupio filialas, buveine - I.Gudavidiaus g. 5, Paupio k., Paupio p. LT-60353 Raseiniq r.

Pramediiavos filialas, buveine - Klevq g.1, PramedZiavos k., pramedZiavos p. LT-60025
Raseiniq r.

PrySmandiq filialas, buveine - uosiq g, t0-2, Gyliq k., Gyliq p. LT-6040g Raseiniq r.

Sujainiq filialas, buveine - Mokyklos g. 6, Sujainiq k., Vidukles p. LT-60344 Raseiniq r
Siluvos filialas, buveine - M.Jurgaidio a. 6 ,Siluva, LT- 6o432Raseiniq r.

UZkalniq filialas, buveine - Liepq g. 6-3, UZkalniq k., Nemak5diq p. LT-60374 Raseiniq r.

Vereduvos filialas, buveine - Ateities g. 8, Vereduvos k., Vereduvos pst. LT-60291
Raseiniq r.

vidukles filialas, buveine - Kgstudio g.16, vidukle, LT-60347 Raseiniq r.

Vosili5kio filialas, buveine - Pagirio g. 1, Vosili5kio k., Vosili5kio p.LT-60460 Raseiniq r.

Zaiginio filialas, buveine - Mokyklos g.l,Zaiginiok.,Zaiginio p. LT4O44SRaseiniq r.

Raseiniq Marcelijaus Martinaidio vie5oji biblioteka yra vie5asis juridinis asmuo, turintis
antspaud4 su savo pavadinimu, atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose
bankuose, atributikq. Savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kulturos ministro isakymais, Raseiniq rajono
savivaldybes tarybos sprendimais, Raseiniq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais,
kitais teises aktais ir bibliotekos nuostatais.

Bibliotekos veiklos tikslas - organizuoti Savivaldybes teritorijos gyventojq bibliotekini ir
informacini aptarnavim4; tenkinti ir ugdyti Raseiniq rajono gyventojq informacinius, edukacinius,

kultUrinius, skaitymo, komunikacinius poreikius, diegti demokratijos, intelektines laisves, teises ! Zinias,

informacij4 ir kulttiros atvirumo vertybes.

Vidutinis darbuotoiq skaidius per ataskaitini laikotarp! buvo:

Ataskaitinis laikotarpis Pra6j gs ataskaitinis laikotarpis

50 49

sqlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gari paveikti tolesng veiklq :

Svarbiq s4lygq, kurios gali paveikti tolesng bibliotekos veikl4 nelZvelgiama.

Vie5oji biblioteka ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamq ir asocijuotqjq subjektq
neturejo.



II. APSKAITOS POLITIKA
1. Finansiniq ataskaitg forma

Raseiniq Marcelijaus Martinaidio vie5osios bibliotekos parengtos finansines ataskaitos

atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus (toliau -VSAFAS).
Kiekvienam finansiniq ataskaitq straipsniui taikytas konkretus apskaitos principas ir tam straipsniui

ivertinti taikytq apskaitiniq iverdiq nustatymo metodai ir bUdai.

Raseiniq Marcelijaus Martinaidio vie5oji biblioteka tvarkydamas buhaltering apskait4 ir
rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatymu, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos lstatymu bei apskaitos politika, patvirtinta

vie5osios bibliotekos direktores 2015 m lapkridio 25 d. isakymu Nr.(1.7)fvE-3g.

Apskaitos politika uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno taikyino VSAFAS

reikalavimus.

Apskaitos politika apima tikiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos

principus, metodus ir taisykles.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su

kalendoriniu ketvirdiu. Visos tikines operacijos ir ivykiai registruojami istaigos s4skaitq plano

s4skaitose taikant 5i4 apskaitos politik4, parengt4 pagal VSAFAS atskiry fikiniq operacijq ir ivykiq
finansiniq ataskaitq elementq arba shaipsniq ir apskaitos procedtiry reikalavimus (nurodytus

principus, metodus ir taisykles).

2. Finansiniq ataskaitq valiuta

Visos [kines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki
Simtqjq euro daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

3. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo
savikaina. lSlaidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo,

didina nematerialiojo turto isigijimo savikainq tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad

patobulintas nematerialusis turtas teiks didesng ekonoming naud4, t. y. kad atliktas esminis

nematerialiojo turto pagerinimas.

Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,

finansinese ataskaitose yra rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacijos ir
nuvertejimo, jei jis yra, sumq.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4

turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto

amortizacija pradedama skaidiuoti nuo kito menesio, kai tunas pradedamas naudoti, pirmos dienos



ir nebeskaidiuojama nuo kito menesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine verte sutampa su
jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir
uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant i sutartis ar kitas
juridines teises, neturi biiti ilgesnis uZ juridiniq teisitl galiojimo laikotarpi. Kitam nematerialiajam

turtui istaiga taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus Savivaldybes tarybos

sprendimu.

Vie5ojoje bibliotekoje yra Sios pagrindines nematerialiojo turto grupes, kurioms nustatytas

amortizacijos laikas:

1. Programine iranga ir jos licencrjos - 2 metai.

4. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas istaigos veikloje ilgiau nei
vienus metus ir kurio isigijimo savikaina didesne kaip 500 eury.

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje registruojamas isigijimo
savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus ZemE, kultiiros ir kitas
vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukauptq nusidevejim4 ir
nuvertejim4( jei toks buvo). Likvidacine verte -0.

Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus Zemg ir kult5ros vertybes,
finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejimo ir nuvertejimo,
jei jis yra, sum4. Lemd ir kult0ros vertybes po pirminio pripaZinimo finansinese ataskaitose

rodomos tikrqia verte (iSskyrus kultlros vertybiq rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo

i5laidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos l2-ajame
VSAFAS ,'Ilgalaikis materialusis turtaso' nustatyta tvarka didinant sio ilgalaikio materialiojo turto
vertg).

Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto
naudingo tarnavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas skaidiuoti
nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas nebeskaidiuojamas

nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte sutampa su jo
likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nuraSomas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas

to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4

(tiesini) pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus savivaldybes

Tarybos.
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Eil.

Nr.

Ilgalaikio turto grup6s ir rii5ys Turto nusiddvdjimo

(amortizacijos)

normatyvai (metais)

1 2 3

1 Pastatai :

Negyvenamiej i pastatai 100

2 Kiti statiniai :

Kiti kiemo statiniai 30

3 Ma5inos ir irenginiai :

Kitos ma5inos ir irenginiai (garso stiprinimo aparatUra,

scenos iranga)

5

4 Transporto priemon6s :

Automobiliai, kai variklio darbo tDris nuo1,8 I iki 3,5 I 7

5 Baldai ir biuro iranga :

Baldai (iSskyrus komplektus), kilimai, veidrodZiai,

lentynos

5

Baldq komplektai 7

Kompiuteriai ir jq iranga 4

Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones 6

Kita biuro iranga 8

6 Kitas ilgalaikis materialusis turtas :

Scenos meno priemonds

Muzikos instrumentai :

Pianinai, roj aliai, arfos l5

Vargonai 50

7

Ukinis inventorius ir kiti reikmenys 5

Specialieji drabuZiai ir avalyne a
J

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5

5. Biologinis turtas

Raseiniq Marcelijaus Martinaidio vie5oji biblioteka biologinio turto neturi.

Lengvieji automobiliai ir jq priekabos :

Pudiamieji, mu5amieji, styginiai ir kt.



6. Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai
Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti l7-ajame

VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai", 18-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai,
neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir ivykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui'.,

l9-ajame VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-

ajame VSAFAS ,,Su darbo santykiais susijusios i5mokos,,.

Vie5osios bibliotekos visi isipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi i ilgalaikius ir
trumpalaikius. Prie ilgalaikiq finansiniq i siparei goj imq pri skiriama :

- ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai;

- ilgalaikiai atidejiniai (yxz., atidejiniai del istaigai i5keltq teisminiq ieskiniq, kai tiketina,

kad del jq baigties istaiga tures sumoketi priteistas sumas);

- kiti ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai.

Prie trumpalaikiq finansiniq isipareigojimq priskiriama:

- ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai;

- ilgalaikiq isipareigojimq einamqjq metq dalis;

- trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai;

- moketinos sumos i biudZetus ir fondus;

- moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;

- moketinos socialines i5mokos;

- grqiintini mokesdiai, imokos irjq permokos;

- tiekejams moketinos sumos;

- su darbo santykiais susijg isipareigojimai;

- sukauptos moketinos sumos;

- kiti trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai.

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai lvertinami isigijimo savikaina.

7. Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynqagalimo realizavimo

verte, atsiZvelgiant itai, kuri i5 jq maZesne.

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,

istaiga taiko konkrediq kainq btid4.

Atsargos gali btti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertes tam, kad jq
balansine verte nevir5ytq bfrsimos ekonomines naudos ar paslaugq vertes, kuri4 tikimasi gauti Sias

atsargas pardavus, i5mainius, paskirsdius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti

sutartys) parduodamos, sunaudojamos, nura5omos ar perduodarnos, jq balansine verte pripaZistama



sq4audomis to laikotarpio, kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viesosios

paslaugos. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatini atsargq

rodymo apskaitoje bud4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq

sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ukine operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti Ekinis inventorius. Atiduoto naudoti iikinio
inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine

apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansinese sqskaitose.

8. Finansavimo sumos

Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 2}-ajarte VSAFAS

,,Finansavimo sumos'0.

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka Siame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - istaigos i5 valstybes ir savivaldybes biudZetq, Valstybinio socialinio

draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitlt istekliq fondq, Europos Sqjungos,

Lietuvos ir uZsienio paramos fondq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti istaigos
nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms

igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir lstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitq tun4

pavedimams vykdyti, kitas lesas istaigos i5laidoms dengti ir kaip paramQ gaut4 turt4.

fstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagalpaskirti skirstomos i:
finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti;
finansavimo sumas kitoms iSlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti apima ir nemokamai gaut4 arba uZ simbolini

atlygi isigytA nepinigini turt4.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio islaidoms

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms kompensuoti, yra
laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.

Gautos ir perduotos kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos istaigq
s4naudomis nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams,

maZinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Gautos ir perduotos ne vie5ojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, iskaitant suteiktas

subsidijas, registruojamos kaip istaigq finansavimo s4naudos, kartu pripaZistant finansavimo, kuris

buvo skirtas Siam tikslui, pajamas.

fstaigos apskaitoje finansavimo s4naudos pripaZistamos tada, kai istaiga finansuoja kitus

vie5ojo sektoriaus subjektus i5 uZdirbtq pajamq.



9. Atid6jiniai

Vie5oji biblioteka atidejiniq uLZ0l9 m. neturejo.

10. Nuoma, finansinO nuoma (lizingas)

Raseiniq Marcelijaus Martinaidio vie5oji biblioteka turto pirkto pagal finansines nuomos
(lizingo) sutartis neturi.

11. Segmentai

fstaiga vykdo veiklQ, priskiriam4 kultfrros segmentui, apskait4 tvarko taip, kad b[tq galima
pagrindines veiklos sqnaudas ir i5mokas priskirti prie veiklos segmento pagal valstybes funkcij4.
12. Kitos pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo
padiu laikotarpiu, kai yra padaromos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos. Registruojant visas

su finansavimo pajamq pripaZinimu susijusias operacijas, nurodoma, kokiai valstybes funkcijai ir
kuriai programai vykdyti buvo pripaZintos finansavimo pajamos, panaudojami detalizavimo
poZymiai arba sukuriamos subs4skaitas.

Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kad istaiga gaus su

sandoriu susijusi4 ekonoming naudq, kai galima patikimai nustatyti pajamq sum4 ir kai istaiga gali
patikimai nustatyti su pajamq uZdirbimu susijusias sqnaudas.

Pajamomis laikoma tik padios istaigos gaunama ekonomine nauda. {staigq pajamomis

nepripaZistamos trediqjq asmenq vardu surinktos sumos, kadangi tai nera istaigos gaunama

ekonomine nauda. Jei istaiga yra atsakingaul,tam tikrq sumq administravim4 ir surinkim*, tadiau

teises aktq nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas i biudZet4 ir (arba) socialines apsaugos

fondams ir neturi teises Siq sumq ar jq dalies atgauti t4pati ar velesniais ataskaitiniais laikotarpiais,
tokios sumos ar jq dalis nera istaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir
moketinos sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose tq ataskaitini

laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos vieSosios paslaugos, atliekami darbai ar
parduodamos prek0s, ar kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.

13. Sqnaudos
S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
i5leidimo laikq. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai
susieti su tam tikry pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis tq pati laikotarpi, kada buvo padarytos.

S4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigq suma. Tais atvejais , kai istaigos
s4naudas kompensuoja patalpq nuomotojas, gautq kompensacijq suma maZinamos pripaZintos

sqnaudos.



Apskaitos potitikos keitimo apra5ymas ir prieZastys:

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos,

apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas,,.

Vie5oji biblioteka pasirinktq apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad

b[tq galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo

reikia finansines bUkles, veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms

nustatyti.

Utiniq operacijq bei tikiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,

isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra

laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose

parodomas taikant retrospektyvini b[dq, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada bgtq

buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma [kinems operacijoms ir
lkiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.

Palyginamieji skaidiai nepasikeite.

Apskaitos politika keidiama del VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teises aktai to reikalauja.

Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose rodomas taikant retrospektyvini bld4, t. y.

nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada biitq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos

politika yra pritaikoma tikinems operacijoms ir Ekiniams ivykiams nuo jq atsiradimo. Poveikis, kuri

daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytq ankstesniq

ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje tq ataskaitini laikotarpi, kuri

apskaitos politika pakeidiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinese ataskaitose.

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis,

susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje ,,Apskaitos politikos keitimo ir esminiq

klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinese

ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai iverliai, naudojami turto ir
isipareigojimg vertei nustatyti:

Apskaitiniq iverdiq keitimo principai ir taisykles nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos
politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymaso..

Apskaitiniai iverdiai yra perZiurimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo

remtasi atliekant ivertinim4, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq.
Prielaidq, naudotq apskaitiniam ivardiui nustatyti, keitimas turi itakos:
- tam ataskaitiniam laikotarpiui, kuri buvo atliktas pakeitimas, jei jos turi itakos tik tam



laikotarpiui;

- to ataskaitinio laikotarpio, kuri buvo atliktas pakeitimas, ir velesniq ataskaitiniq
laikotarpiq, jei pakeitimas tures itakos ir tiems laikotarpiams.

{staigos finansiniq ataskaitq elemento vertes pokytis, atsiradgs del apskaitinio iverdio
pokydio, turi b[ti rodomas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo rodoma
pries tai buvusi Sio ataskaitos elemento verte. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,
pateikiama ai5kinamaj ame ra5te.

Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidevejimas
skaidiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu iverdiu laikomas istaigos pasirinktas dydis
nusidevej imui apskaidiuoti (pvz., nusidevej imo normatyvas).

Apskaitos ktaidg taisymas

Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytos 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos,
apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas,,.

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebetq apskaitos klaidq, padarytq praejusiq ataskaitiniq
laikotarpiq finansinese ataskaitose taisymas registruojamas praejusiq laikotarpiq esminiq klaidq
taisymo itakos s4skaitoje, jei klaida esmine. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine
israiska individualiai atba kartu su kitomis t4 ataskaitini laikotarpi nustat;rtomis klaidq vertinemis
iSraiskomis yra didesne nei 0,5 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq
vertes.

Apskaitos klaidos (esmines ir neesmines) taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinese ataskaitose. Klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose rodoma taip:

- jei apskaitos klaida n6ra esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje,

kurioje buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje padioje veiklos
rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

- jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tam skirtoje s4skaitoje ir
rodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo ir esminiq

apskaitos klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio

finansine informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esmines

klaidos taisymu susij usi informacij a pateikiama ai5kinamaj ame raSte.

NEMATERIALUSIS TURTAS

l3-ojo VSAFAS,,NEMATERIALUSIS TURTAS" XIII.62 p.

Prielaidos, pagrindiianiios nematerialiojo turto vienetq priskyrim4 neriboto naudingo tarnavimo
laiko nematerialiajam turtui:
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Nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi pateiktas

ai5kinamojo ra5to P3 priede.

Vie5ojoje bibliotekoje nematerialiajam turtui priskiriama kompiuteriniq programq licencijos.

fstaiga turi kompiuteriniq programq kurios yra visi5kai nudevetos, tadiau vis dar naudojamas

veikloje. Jq isigijimo savikain4 sudaro 294247,07 Eur.

Turto, kuris nebenaudojamas istaigos veikloje, nematerialiojo turto vienetq, kuriq naudingo

tamavimo laikas neribotas istaiga neturi. fstaigos nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertejimo

nera.

Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uZstatyto kaip isipareigojimq

ivykdymo garantija, istaiga neturi. Naujo turto, isigyto perduoti, ir patikejimo teise perduoto kitiems

subjektams, istaigoj e nera.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove ir trumpai

apra5yta Sio ra5to Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. Ilgalaikio

materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarp! pateiktas ai5kinamojo

ra5to P4 priede.

[staiga turi turto kuris yra visiSkai nud€vOtas, tadiau vis dar naudojamas veikloje, kurio

isigijimo savikain4 sudaro:

Eil.

Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto grup6s fsigijimo

savikaina (Eurais)

1 23877,72

Kiemo statiniai ( 2 turto vienetas) 2769,77

Transporto priemones (l turto vienetas) 20244,44

Baldai ir biuro iranga ( i60 turto vienetq) t21516,39

Kitas ilgalaikis materialusis turtas (17 turto

vienetq)

17432,30

I5 viso nud6v6to turto isigijimo savikaina 185839,62

Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uZstatyto kaip isipareigojimq

ivykdymo garantija, istaiga neturi. Turto, kuris nebenaudojamas ir turto, kuris laikinai

nenaudoj amas istaigos veikloj e, nera.

Zemes, kuri nenaudojama iprastineje veikloje ir laikoma vien tiktai pajamoms i5 nuomos

taip pat nera.

Sutardiq, pasiraSytq del ilgalaikio materialiojo turto isigijimo ateityje, paskuting ataskaitinio

laikotarpio dien4 nera. Ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie Zemes, kilnojamqjq ir

ll
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nekilnojamqjq kult[ros vertybiq grupiQ, turto perduoto Turto bankui istaigoje nera.

Ataskaitiniame laikotarpyje buvo isigyta Sio ilgalaikio materialiojo turto:
( turto grupe ,,Baldai ir biuro iranga") - nupirkti 3 neSiojami kompiuteriai rr22250,59 Etx,

pagal20l9 m. lapkridio 28 d. perdavimo akt4 Nr.140(6.16)AE-27g ilRaseiniq r. Gyliq mokyklos -
daugiafunkcio centro patikejimo teise gautas 1 stacionartis kompiute fiai uZ 453,7 4 Ew.

(turto grupe ,,Kitas ilgalaikis materialusis turtas") - knygos ir kiti spaudiniai (bibliotekos
fondams) iS LR Kultfrros ministerijos duoto finansavimo 27542 Eur, savivaldybes biudZeto -

20566,10 Eur, .Nemokamai gauta ktyg,l i5 ivairiq tiekejq ir atstatymai vietoj pamestq 156g0,19

Eur. Nurasyta pasenusio ir nebetinkamo naudoti knyg.t fondo ui3l20g,l2Eur.

ATSARGOS
Atsargq apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove ir trumpai apraSyta Sio raSto

Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.

Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi pateiktas pagal g-ojo VSAFAS
ai5kinamojo ra5to P8 priede.

Aplinkybiq ar Ekiniq ivykiq, del kuriq buvo sumaZinta atsargq vert6, taip pat aplinkybiq ar
ukiniq ivykiq, del kuriq buvo atkurta sumaZinta atsargq verte ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

Atsargq, laikomq pas trediuosius asmenis nera. Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti,

istaigoje ataskaitiniame laikotalpyje nebuvo. Ataskaitiniame laikotarpyje istaiga lsigijo [kiniq
medZiagq ir ra5tines reikmenq - 10409,02 Eur, kuro, degalq ir tepalq ui 4469,97 Eur, atsarginiq
daliq - 1774,63, kitq medZiagq ir ialiavq 4572,17 Eur flkinio inventoriaus -l 1358,70 Eur,

Informacija apie i5ankstinius apmokejimus pateikta 6-ojo VSAFAS ai5kinamojo ra5to p9

priedas. ISankstiniq apmokejimq sum4 sudaro sumos uZ laikra5diq prenumeratq2020 m.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta l7-ojo VSAFAS 7 priede.

Ai5kinamojo ra5to Pl0 priedas.

Gautinos sumos uZ turto naudojim4 - tai klientq isiskolinimas uZ patalpq nuomq.

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Sukauptos atostoginiq s4naudos 33229,47 Eur

Sukauptos VSD imokq s4naudos 481,83 Eur

Tiekejams moketinos sumos 236,1I Ew

Moketinos VSD imokos 19,47

Kitos moketinos sumos (delspinigiai uZ vSD imokas) 0,01 Eur.

Kitos gautinos sumos , tai bibliotekos i5ra5ytos s4skaitos uZ komunalines paslaugas, bet dar

negautas apmokejimas.
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PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS I priede.

Ai5kinamojo ra5o Pl I priedas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomojoje s4skaitoje banke

likg pinigai - tai finansavimo sumos gautos is kitq saltiniq (remejq lesos).

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per ataskaitini laikotarp!

pateiktos 20-ojo VSAFAS 4 priede, o finansavimo sumq likudiai pateikti 5 priede. Ai5kinamojo

ra5to P12 priedas.

ISIPAREIGOJIMAI
Informacija apie finansiniq isipareigojimq pokyti per ataskaitini laikotarpi pateikta l7-ojo -
VSAFAS 9 priede. Ai5kinamojo ra5to Pl3 priedas.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas pateikta l7-ojo VSAFAS 12

priede, o informacija apie isipareigojimq dali nacionaline valiuta 13 priede. Ai5kinamojo ra5to Pl7
ir P24 priedai.

Tiek6jams mokdtinas sumas sudaro:

Finansavimo Saltinis savivaldybds biudietas:

Ry5iq paslaugos 225,23 Eur

Komunalines paslaugos 1,76 Eur

Kitos paslaugos 9,12 Eur

Moketinos VSD imokos 19,47 Eur

Sukauptos moketinos sumos:

Sukauptas atostogq rezervas 33229,47 Eur

Sukauptas soc. draudimo rezervas 481,83 Eur

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

Kitos veiklos pajamos per ataskaitini laikotarpi parodytos ai5kinamojo ra5to P21 priedas.

Kitos veiklos pajamas sudaro patalpq nuomos, mokamq paslaugq pajamos.

Sutartq paslaugq ivykdymo procento nustatymo btidas nenaudojamas, nes paslaugq,

teikiamq ilgiau nei vien4 ataskaitini laikotarpi biblioteka neturi.

Prekiq ir paslaugq pajamq, gautq i5 mainq sandoriq, per ataskaitini laikotarpi negauta, nes

mainq sandoriq sudaryta nebuvo.

Direktore Daina Sutkevidiene

GraLina Radienelstaigq centralizuotos buhalterines apskaitos skyriau.
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