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R A S E I N I U M A R C E L I J A U S M A R T I N A I C I O V I E S O S I O S B I B L T O T E K O S 

2017 m. M E T I N I U F I N A N S I N I U A T A S K A I T U 

A I § K I N A M A S I S R A S T A S 

I . BENDROJI INFORMACIJA 

Raseiniq Marcelijaus Martinaicio viesoji biblioteka, kodas - 190119813, savivaldybes biudzetine 

istaiga. 

Adresas: Vytauto Didziojo g. I,LT-60149, Raseiniai, Lietuvos Respublika 

Viesoji bibliotel<a vykdo nuostatuose patvirtintas funkcijas: formuoja universalq dokumenti| 

fond ,̂ komplektuoja bibliotekos fond^, sistemina dokumentus, vadovaudamasi Universalios 

desimtaines klasifikacijos lentelemis, dokumentus kataloguoja, vadovaujantis bendromis katalogavimo 

taisyklemis, kaupia krastotyros spaudiniq fond^ bei informacijq apie dokumentus, susejusius su regionu, 

rengti krastotyros darbus, tvarko apskait^ ir saugo spaudinius bei kitus dokumentus laikantis 

bibliotekiniq standartij ir teises aktq reikalavimq, organizuoja savivaldybes teritorijos gyventojq 

bibliotekinj ir informacinj aptamavimq, dalyvauja jvairiose bibliotekq vystymo programose bei 

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

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

Bibliotekos filialai: 

Ariogalos m. filialas, buveine - Vytauto g. 85, Ariogala, LT-60235 Raseiniq r. 

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

Betygalos filialas, buveine - Sporto g. 1, Betygalos k., Betygalos p., LT-60010 Raseiniq r. 

Butkiskes filialas, buveine - Plento g. 2, Butkiskes k., Ariogalos p., LT-60271 Raseiniij r. 

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

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

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

Kalnujij filialas, buveine - KaStoni^ g. 1, Kalnujq k., Kalnujq p., LT-60321 Raseiniq r. 

Katauskiq filialas, buveine - Koplycios g. 2, Katauskiq kaimas, Skaraitiskes pst., 60423 

Raseiniq r. 

Kaulakiq filialas, buveine - Liolingos g. 1, Kaulakiq k., Kaulakiq p., LT-60456 Raseiniq r. 
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Mila5ai£ii| filialas, buveine - Milasaiciq k., MilasaiCiq p., LT-60231 Raseiniq r. 

Nemaksciq filialas» buveine - Dainavos g. 8, Nemaksciai, Nemaksciq p., L T - 60040 

Raseiniq r. 

Paliepiq filialas, buveine - Baznycios g. 4, Paliepiq k., Paliepiq p., LT-60221 Raseiniq r. 

Pasaltuonio filialas, buveine - Pa§altuonio g. 9, PaSaltuonio k., Kalnujq p., LT-60327 

Raseiniq r. 

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

Pramedziavos filialas, buveine - Klevq g.l, Pramedziavos k., Pramedziavos p. LT-60025 

Raseiniq r. 

Prysmanciq filialas, buveine - Uosiij g. 10-2, Gyliq k., Gyliq p. LT-60408 Raseiniq r. 

Sujainiq filialas, buveine - Mokyklos g. 6, Sujainiq k., Vidukles p. LT-60344 Raseiniq r 

Siluvos filialas, buveine - M JurgaiCio a. 6 ,Siluva, L T - 60432 Raseiniq r. 

Uzkalniq filialas, buveine - Liepq g. 6-3, Uzkalniq k., Neniaksciij p. LT-60374 Raseiniq r. 

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

Raseiniq r. 

Vidukles filialas, buveine - K^stucio g.l6, Vidiikle, LT-60347 Raseiniq r. 

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

Zaiginio filialas, buveine - Mokyklos g. 1, Zaiginio k., Zaiginio p. LT-60445 Raseiniq r. 

Raseiniq Marcelijaus Martinaicio viesoji biblioteka yra viesasis juridinis asmuo, turintis 

antspaud^ su savo pavadinimu, atsiskaitom^^ ir kitas s^skaitas Lietuvos Respublikos jregistruotuose 

bankuose, atributik^. Savo veiklq grindzia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

jstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kulturos ministro jsakymais, Raseiniq rajono 

savivaldybes tarybos sprendimais, Raseiniq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus jsakymais, 

kitais teises aktais ir bibliotekos nuostatais. 

Bibliotekos veiklos tikslas - organizuoti Savivaldybes teritorijos gyventojq bibliotekinj ir 

informacinj aptarnavimq; tenkinti ir ugdyti Raseiniq rajono gyventojq informacinius, edukacinius, 

kulturinius, skaitymo, komunikacinius poreikius, diegti demokratijos, intelektines laisves, teises j zinias, 

informacija ir kulturos atvirumo vertybes. 
Vidutinis darbuotojq skaicius per ataskaitinj laikotarpj buvo: 

Ataskaitinis laikotarpis Praej^s ataskaitinis laikotarpis 

50 50 

Sqlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali pavcikti tolesn^ veikl^ : 

Svarbiq s^lygq, kurios gali paveikti tolesn^ bibliotekos veikl^ nejzvelgiama. 

Viesoji biblioteka ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamq ir asocijuotqjq subjektq 

neturejo. 
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I I . APSKAITOS POLITIKA 

X. Finansinii{ ataskaitq forma 

Raseiniij Marcelijaus Martinaicio vieSosios bibliotekos parengtos finansines ataskaitos 

atitinka VicSojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus (toliau - V S A F A S ) . 

Kiekvienam finansiniij ataskaitq straipsniui taikytas konkretus apskaitos principas ir tarn straipsniui 

jvertinfi taikytij apskaitiniq jverciq nustatymo metodai ir budai. 

Raseiniq Marcelijaus Martinaicio viesoji biblioteka tvarkydamas buhalterin^ apskaitq ir 

rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes 

jstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos jstatymu bei apskaitos politika, patvirtinta 

vie§osios bibliotekos direktores 2015 m lapkricio 25 d. jsakymu Nr.(1.7){vE-38. 

Apskaitos polifika uztikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno taikytino VSAFAS 

reikalavimus. 

Apskaitos politika apima ukiniq operacijq ir jvykiq pripazinimo, jvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles. 

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

kalendoriniu ketvirciu. Visos likines operacijos ir jvykiai registruojami jstaigos sqskaitq piano 

s^skaitose laikant si^ apskaitos politikq, parengtq pagal V S A F A S alskirq ukiniij operacijq ir jvykiq 

finansiniq ataskaitq elementq arba straipsniq ir apskaitos procedurq reikalavimus (nurodytus 

principus, metodus ir taisykles). 

2. Finansiniq ataskaitq valiuta 

Visos ukines operacijos ir jvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centals, apvalinant iki 

Simtqjq euro daliq (dviejq skaitmenq po kablelio). 

3. Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas pirminio pripazinimo metu apskaitoje yra registruojamas jsigijimo 

savikaina. Islaidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripazinimo, 

didina nematerialiojo turto jsigijimo savikainq tik tais atvejais, kai galima patikimai nustat}^!, kad 

patobuiintas nematerialusis turtas teiks didesn? ekonomin? naudq, t. y. kad atliktas esminis 

nematerialiojo turto pagerinimas. 

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

finansinese ataskaitose yra rodomas jsigijimo savikaina, atemus sukauptq amortizacijos ir 

nuvertejimo, jei j is yra, sumq. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per visq nustatytq 

turto naudingo tarnavimo laikq fiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vicncto 

amortizacija pradedama skaiCiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradcdamas naudoti, pirmos dienos 
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ir nebeskaiciuojama nuo kito menesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine verte sutampa su 

jo likvidacine verte, kai turtas perleidziamas, nurasomas arba kai apskaiciuojamas ir 

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

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatj^as atsizvelgiant j sutartis ar kitas 

juridincs teises, neturi buti ilgesnis uz juridiniq tcisiq galiojimo laikotarpj. Kitam nematerialiajam 

turtui jstaiga taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus Savivaldybes tarybos 

sprendimu. 

Viesojoje bibliotekoje yra sios pagrindines nematerialiojo turto grupes, kurioms nustatytas 

amortizacijos laikas: 

1. Programing jranga ir jos licencijos - 2 metai. 

4. Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas jstaigos veikloje ilgiau nei 

vienus metus ir kurio jsigijimo savikaina didesne kaip 500 eunj. 

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripazinimo metu apskaitoje registruojamas jsigijimo 

savikaina. Po pirminio pripazinimo ilgalaikis materialusis turtas, isskyrus zcm^, kulturos ir kitas 

vertybes, finansinese ataskaitose rodomas jsigijimo savikaina, atemus sukauptq nusidevejimq ir 

nuvertejimq( jei toks buvo). Likvidacine verte -0. 

Po pirminio pripazinimo ilgalaikis materialusis turtas, isskyrus zem? ir kulturos vertybes, 

finansinese ataskaitose rodomas jsigijimo savikaina, atemus sukauptq nusidevejimo ir nuvertejimo, 

jci jis yra, sumq. Zeme ir kulttiros vertybes po pirminio pripazinimo finansinese ataskaitose 

rodomos tikr^a verte (i§skyrus kultiiros vertybiq rekonstravimo, konservavimo ir rcstauravimo 

islaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame 

V S A F A S „Ilgalaikis materialusis turtas" nustatj^a tvarka didinant sio ilgalaikio materialiojo turto 

vert?). 

Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis^ turto 

naudingo tarnavimo laikq. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas skaifiiuoti 

nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas nebeskaiciuojamas 

nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte sutampa su jo 

likvidacine verte, kai turtas perleidziamas, nurasomas arba kai apskaiciuojamas ir uzregistruojamas 

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

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaiciuojamas taikant tiesiogiai proporcingq 

(tiesinj) pagal konkrecius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus savivaldybes 

Tarybos. 
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Eil . 

Nr, 

Ilgalaikio turto grupes ir rusys Turto nusidevejimo 

(amortizacijos) 

normatyvai (metais) 

1 2 3 

1 Pastatai: 

Negyvenamieji pastatai 100 

2 Kiti statiniai: 

Kiti kiemo statiniai 30 

3 Masinos ir jrenginiai: 

Kitos ma§inos ir jrenginiai (garso stiprinimo aparatura, 

scenos jranga) 

5 

4 Transporto priemones : 

Lengvieji automobiliai ir j i j priekabos : 

Automobiliai, kai variklio darbo turis nuo 1,8 1 iki 3,5 1 7 

5 Baldai ir biuro franga : 

Baldai (isskyrus komplektus), kilimai, veidrodiiai, 

lentynos 

5 

Baldi] komplektai 7 

Kompiuteriai ir j i j jranga 4 

Kopijavimo ir dokumentij dauginimo priemones 6 

Kita biuro jranga 8 

6 Kitas ilgalaikis materialusis turtas : 

Scenos meno priemones 

Muzikos instrumental: 

Pianinai, rojaliai, arfos 15 

Vargonai 50 

Puciamieji, musamieji, styginiai ir kt. 7 

Okinis inventorius ir kiti reikmenys 5 

Specialieji drabuziai ir avalyne 3 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 

5. Biologinis turtas 

Raseiniq Marcelijaus Martinaicio viesoji biblioteka biologinio turto neturi. 



6. Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai 

Finansiniij jsipareigojimii apskaitos principal, metodai ir taisykles nustatyti 17-ajame 

V S A F A S „Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai", 18-ajame VSAFAS „Atidejiniai, 

neapibrczticji jsipareigojimai, neapibreztasis turtas ir jvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui", 

19-ajame V S A F A S „Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-

ajame V S A F A S „Su darbo santykiais susijusios ismokos". 

Viesosios bibliotekos visi jsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi j ilgalaikius ir 

trumpalaikius. Prie ilgalaikiq finansiniq jsiparcigojimq priskiriama: 

- ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai; 

- ilgalaikiai afidejiniai (pvz., atidejiniai del jstaigai iskeltq teisminiq ieskiniq, kai tiketina, 

kad del jq baigties jstaiga tures sumoketi priteistas sumas); 

kiti ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai. 

Prie trumpalaikiq finansiniq jsipareigojimq priskiriama: 

ilgalaikiij atidejiniq einami^jq metij dalis ir trumpalaikiai atidejiniai; 

ilgalaikiq jsipareigojimq einamqjq metq dalis; 

- trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai; 

moketinos sumos j biudzetus ir fondus; 

moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos; 

- moketinos socialines ismokos; 

grqzintini mokcsciai, jmokos ir jq permokos; 

- tiekejams moketinos sumos; 

- su darbo santykiais susij? jsipareigojimai; 

sukauptos moketinos sumos; 

- kiti trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai. 

Pirminio pripazinimo metu finansiniai jsipareigojimai jvertinami jsigijimo savikaina. 

7. Atsargos 

Pirminio pripazinimo metu atsargos jvertinamos jsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudaranl finansines ataskaitas - jsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynqja galimo realizavimo 

verte, atsizvelgiant j tai, kuri is jq mazesne. 

ApskaiCiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikainq, 

jstaiga taiko konkreciq kainq budq. 

Atsargos gali bull nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertes tarn, kad jq 

balansine verte nevirsytq busimos ekonomines naudos ar paslaugq vertes, kuriq tikimasi gauti sias 

atsargas pardavus, ismainius, paskirscius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti 

sutartys) parduodamos, sunaudojamos, nurasomos ar perduodamos, Jq balansine verte pripazjstama 
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sqnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripazjstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos vieSosios 

paslaugos. Atsargij sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinj atsargq 

rodymo apskaitoje budq, kai bubalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq 

sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ukine operacija. 

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti ukinis inventorius. Atiduoto naudoti ukinio 

inventoriaus verte is karto jtraukiama j sqnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine 

apskaita kontroles tikslais tvarkoraa nebalansinese sqskaitose. 

8. Finansavimo sumos 

Finansavimo sumij apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 20-ajame V S A F A S 

„Finansavimo sumos". 

Finansavimo sumos pripazjstamos, kai atitinka Siame V S A F A S nustatytus kriterijus. 

Finansavimo sumos - jstaigos is valstybes ir savivaldybes biudzetq, Valstybinio socialinio 

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

Lietuvos ir uzsienio paramos fondq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti jstaigos 

nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms 

jgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir jstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitq turtq 

pavedimams vykdyti, kitas lesas jstaigos islaidoras dengti ir kaip paramq gautq turtq. 

Istaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtj skirstomos j : 

finansavimo sumas nepiniginiam turtui jsigyti; 

fmansavimo sumas kitoms islaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui jsigyti apima ir nemokamai gautq arba uz simbolinj 

atlygj jsigytq nepiniginj turtq. 

Finansavimo sumos kitoms islaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio islaidoms 

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms islaidoms kompensuoti, yra 

laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui jsigyti. 

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

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

Gautos ir perduotos kitiems viesojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos jstaigq 

sqnaudomis nepripazjstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viesojo sektoriaus subjektams, 

mazinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo sumos. 

Gautos ir perduotos ne viesojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, jskaitant suteiktas 

subsidijas, registruojamos kaip jstaigij finansavimo sqnaudos, kartu pripazjstant finansavimo, kuris 

buvo skirtas siam tikslui, pajamas. 

Jstaigos apskaitoje finansavimo sqnaudos pripazjstamos tada, kai jstaiga finansuoja kitus 

vieSojo sektoriaus subjektus i§ u^dirbtq pajamq. 
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9. Atidejiniai 

Viesoji biblioteka atidejiniq uz 2017 m. neturejo. 

10. Nuoma, finansine nuoma (lizingas) 

Raseiniq Marcelijaus Martinai5io viesoji biblioteka turto pirkto pagal finansines nuomos 

(lizingo) sutartis neturi. 

11. Segmentai 

jstaiga vykdo veiklq, priskiriamq kulturos segmentui, apskaitq tvarko taip, kad butq galima 

pagrindines veiklos sqnaudas ir ismokas priskirti prie veiklos segment© pagal valstybes funkcijq. 

12. Kitos pajamos 

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripazjstamos tuo 

paciu laikolarpiu, kai yra padaromos su siomis pajamomis susijusios sanaudos. Rcgistruojant visas 

su finansavimo pajamq pripaZinimu susijusias operacijas, nurodoma, kokiai valstybes fuzikcijai ir 

kiu*iai programai vykdyti buvo pripazintos fmansavimo pajamos, panaudojami detalizavimo 

pozymiai arba sukuriamos subsqskaitas. 

Pajamos, isskyrus finansavimo pajamas, pripazjstamos, kai tiketina, kad jstaiga gaus su 

sandoriu susijusiq ekonomin? naudq, kai galima patikimai nustatyti pajamq sumq ir kai jstaiga gali 

patikimai nustatyti su pajamq uzdirbimu susijusias sqnaudas. 

Pajamomis laikoma tik pacios jstaigos gaunama ekonomine nauda. {staigq pajamomis 

nepripazjstamos treciiyq asmenq vardu surinktos sumos, kadangi tai nera jstaigos gaunama 

ekonomine nauda. Jei jstaiga yra atsakinga uz tam tikrq sumq administravimq ir surinkimq, taciau 

teises aktq nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas j biudzetq ir (arba) socialines apsaugos 

fondams ir neturi teises §iq sumq ar jq dalies atgauti tq patj ar velesniais ataskaitiniais laikotarpiais, 

tokios sumos ar jq dalis nera jstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir 

moketinos sumos. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose tq ataskaitinj 

laikotarpj, kurj yra uzdirbamos, t. y. kurj suteikiamos viesosios paslaugos, atliekami darbai ar 

parduodamos prekes, ar kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento. 

13. Sanaudos 

Sqnaudos apskaitoje pripazjstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principals tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgianl j pinigq 

isleidimo laikq. Tais atvejais, kai per ataskaitinj laikotarpj padarytq islaidq nejmanoma tiesiogiai 

susieti su tam tikrq pajamq uzdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos atcinanciais ataskaitiniais 

laikotarpiais, sios i§laidos pripazjstamos sqnaudomis tq patj laikotarpj, kada buvo padarytos. 

Sqnaudq dydis jvertinamas sumoketa arba moketina pinigq suraa. Tais atvejais , kai jstaigos 

sqnaudas kompensuoja patalpq nuomotojas, gautq kompensacijq suma mazinamos pripazintos 

sqnaudos. 
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APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIU I V E R ^ I U KEITIMAS IR KLAIDU TAISYMAS 

Apskaitos politikos keitimo aprasymas ir priezastys: 

Apskaitos politikos keitimo principal nustatyti 7-ajame V S A F A S „Apskaitos politikos, 

apskaitiniq jverciq keitimas ir klaidq taisymas". 

Vie§oji biblioteka pasirinktq apskaitos politikq taiko nuolat arba gana ilgq laikq tam, kad 

butq galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo 

reikia finansines bukles, veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq kcitimosi tendencijoms 

nustatyti. 

Ukiniq operacijq bei iSkiniq jvykiq pripazinimo, apskaitos ar del jq atsirandancio turto, 

jsipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) sqnaudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 

laikomas apskaitos politikos keifimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose 

parodomas taikant retrospektyvinj budq, t.y. nauja apskaitos polifika taikoma taip, lyg j i visada butq 

buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ukinems operacijoms ir 

iikiniams jvykiams nuo jq atsiradimo. 

Palyginamieji skaiCiai nepasikeite. 

Apskaitos politika keiciama del V S A F A S pasikeifimo arba, jei kiti teises aktai to reikalauja. 

Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinj budq, t. y. 

nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg j i visada biitq buvusi naudojama, todel pakcista apskaitos 

politika yra pritaikoma likinems operacijoms ir ukiniams jvykiams nuo jq atsiradimo. Poveikis, kurj 

daro apskaitos polifikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacija! ir darytq ankstesniq 

ataskaifiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje tq ataskaifinj laikotarpj, kurj 

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

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, 

susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje „Apskaitos polifikos keitimo ir esminiq 

klaidq taisymo jtaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaifinio laikotarpio informacija finansinese 

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

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai jverciai, naudojami turto ir 
jsipareigojimq vertei nustatyti: 

Apskaitiniij jverciij keitimo principal ir taisykles nustatyti 7-ajame V S A F A S „Apskaitos 

politikos, apskaitiniq jverciq keitimas ir klaidq taisymas". 

Apskaifiniai jverciai yra perziurimi tuo atveju, jei pasikeicia aplinkybes, kuriomis buvo 

remtasi atliekant jvertinimq, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq jvykiq. 

Prielaidq, naudotq apskaitiniam jvarciui nustatyfi, keitimas turi jtakos: 

- tam ataskaitiniam laikotarpiui, kurj buvo atliktas pakeifimas, jei jos turi jtakos tik tam 
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laikotarpiui; 

to ataskaitinio laikotarpio, kurj buvo atliktas pakeitimas, ir vclcsniq ataskaitiniq 

laikotarpiq, jei pakeitimas tures jtakos irtiems laikotarpiams. 

Jstaigos finansiniq ataskaitq element© vertes pokytis, atsirad^s del apskaifinio jvercio 

pokycio, turi bQti rodomas toje pacioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo rodoma 

prieS tai buvusi §io ataskaitos elemento verte. Informacija, susijusi su apskailinio jvercio pakeitimu, 

pateikiama aiskinamajame raste. 

Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidevejimas 

skaiciuojamas fiesioginiu metodu), o apskaitiniu [verciu laikomas jstaigos pasirinktas dydis 

nusidevejimui apskaiCiuoti (pvz., nusidevejimo normatyvas). 

Apskaitos klaidq taisymas 

Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytos 7-ajame V S A F A S „Apskaitos politikos, 

apskaitiniq jverciq keitimas ir klaidq taisymas". 

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebetq apskaitos klaidq, padarytq praejusiq ataskaitiniq 

laikotarpiq finansinese ataskaitose taisymas registruojamas praejusiq laikotarpiq esminiq klaidq 

taisymo jtakos sqskaitoje, jei klaida esmine. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine 

igraiska individualiai arba kartu su kitomis tq ataskaitinj laikotarpj nustatytomis 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 jtaka finansinese ataskaitose rodoma taip: 

- jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje pacioje sqskaitoje, 

kurioje buvo uzregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pacioje veiklos 

rezultatij ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 

- jc i apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sqskaitoje ir 

rodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje „Apskaitos politikos keitimo ir esminiq 

apskaitos klaidq taisymo jtaka". Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio 

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

klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiskinamajame raSte. 

NEMATERIALUSIS TURTAS 

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS" XIII.62 p. 

Prielaidos, pagrindziancios nematerialiojo turto vienetq priskyrimq neriboto naudingo tarnavimo 

laiko nematerialiajam turtui: 
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Nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpj pateiktas 

aiskinamojo rasto P3 priede. 

Viesojoje bibliotekoje nematerialiajam turtui priskiriama kompiuteriniij program^ licencijos. 

Istaiga turi kompiuteriniij programij kurios yra visiskai nudevetos, taciau vis dar naudojamas 

veikloje. Jq jsigijimo savikainq sudaro 291072,06 Eur. 

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

tarnavimo laikas neribotas jstaiga neturi. |staigos nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertejimo 

nera. 

Turto, kurio kontrol? riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uzstatyto kaip jsipareigojimq 

jvykdymo garantija, jstaiga neturi. Naujo turto, jsigyto perduoti, ir patikejimo teise perduoto kitiems 

subjektams, jstaigoje nera. 

I L G A L A I K I S M A T E R I A L U S I S T U R T A S 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove ir trumpai 

aprasyta sio rasto Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. llgaiaikio 

materialiojo turto balansines vertes pasikcitimas per ataskaitinj laikotarpj pateiktas aiskinamojo 

rasto P4 priede. 

Istaiga turi turto kuris yra visiskai nudevetas, taciau vis dar naudojamas veikloje, kurio 

jsigijimo savikainq sudaro: 

Eil . 

Nr. 

Ilgalaikio materialiojo turto grupes Isigijimo 

savikaina (Eurais) 

1 Negyvenamieji pastatai (1 turto vienetai) 23877,72 

Kiemo statiniai ( 2 turto vienetas) 2768,77 

Transporto priemones (1 turto vienetas) 20244,44 

Baldai ir biuro jranga (136 turto vienetq) 104663,79 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas (5 turto vienetai) 8290,60 

Is viso nudcvcto turto jsigijimo savikaina 159845,32 

Turto, kurio kontrol? riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uzstatyto kaip jsipareigojimq 

jvykdymo garantija, jstaiga neturi. Turto, kuris nebenaudojamas ir turto, kuris laikinai 

nenaudojamas jstaigos veikloje, nera. 

Zemes, kuri nenaudojama jprastineje veikloje ir laikoma vien tiktai pajamoms is nuomos 

taip pat nera. 

Sutarciq, pasirasytq del ilgalaikio materialiojo turto jsigijimo ateityje, paskutin? ataskaitinio 

laikotarpio dienq nera. Ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie zemes, kilnojamiyq ir 

nekilnojamiyq kulturos vertybiq grupiq, turto perduoto Turto bankui jstaigoje nera. 
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Ataskaitiniame laikotarpyje buvo jsigyta §io ilgalaikio materialiojo turto: 

( turto grupe „Baldai ir biuro jranga") - nupirktas knygij skeneris uz 1210 Eur, pagal 

Raseiniq rajono Savivaldybes administracijos direktoriaus 2017.01.18 jsakymq Nr.Al-52 is 

savivaldybes administracijos patikejimo teise gauti 6 stacionarus kompiuteriai. 

(turto grupe „Kitas ilgalaikis materialusis turtas") - knygos ir kiti spaudiniai (bibliotekos 

fondams) is L R Kultiiros minislerijos duoto finansavimo 26832 Eur, savivaldybes biudzeto -23500 

Eur, .Nemokamai gauta knygq is jvairiq tiekejq uz 7519,52 Eur, kifi gavimai ir atstatymai vietoj 

pamestq 32857,21 Eur. 

ATSARGOS 

Atsargtj apskaitos polifika nustatyta Apskaitos vadove ir trumpai aprasyta Sio rasto 

Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. 

Atsargq vertes pasikcifimas per ataskaifinj laikotarpj pateiktas pagal 8-ojo VSAFAS 

aiskinamojo rasto P8 priede. 

Aplinkybiq ar ukiniq jvykiq, del kuriq buvo suma^inta atsargq verte, taip pat aplinkybiq ar 

ukiniq jvykiq, del kuriq buvo atkurta sumazinta atsargq verte ataskaifiniame laikotarpyje nebuvo. 

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

jstaigoje ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. Ataskaitiniame laikotarpyje jstaiga jsigijo iikiniq 

medziagq ir rasfines reikmenq - 13167,68 Eur, kuro, degalq ir tcpalq uz 3674,60 Eur, ukinio 

inventoriaus -17119,85 Eur, 

ISANKSTINIAT A P M O K E J I M A I 

Informacija apie isankstinius apmokcjimus pateikta 6-ojo V S A F A S aiskinamojo rasto P9 

priedas. Isankstiniq apmokejimq sumq sudaro sumos uz laikrasciq prenumeratq 2018 m. Kitas 

atcinanciq laikotarpiq sqnaudas sudaro transporto draudimas 46 Eur. 

P E R VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 

Informacija apie per vienerius metus gaufinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede. 

Aiskinamojo rasto PIO priedas. 

Gaufinos sumos uz turto naudojimq - tai klientq jsiskolinimas uz patalpq nuomq. 

Sukauptas gautinas sumas sudaro: 

Sukauptos atostoginiq sqnaudos 19665,93 Eur 

Sukauptos VSD jmokq sqnaudos 5994,18 Eur 

Tiekejams moketinos sumos 23,03 Eur 

Kitos gautinos sumos , tai bibliotekos israsytos sqskaitos uz elcktrq, bet dar negautas 

apmokejimas. 

P INIGAI I R PINIGU E K V I V A L E N T A I 

Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede. 

Aiskinamojo raSo P l l priedas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomojoje sqskaitoje banke 
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lik^ pinigai - tai finansavimo sumos gautos is kitq Saltiniq (remejq lesos). 

FINANSAVIMO SUMOS 

Finansavimo sumos pagal saltinj, tikslin? paskirtj ir jq pokycius per ataskaitinj laikotarpj 

pateiktos 20-ojo V S A F A S 4 priede, o finansavimo sumq likuciai pateikti 5 priede. Aiskinamojo 

rasto P12 priedas. 

JSIPAREIGOJIMAI 

Informacija apie finansiniq jsipareigojimq pokytj per ataskaitinj laikotarpj pateikta 17-ojo -

VSAFAS 9 priede. Aiskinamojo rasto PI3 priedas. 

Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas siunas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 

priede, o informacija apie jsipareigojimq dalj nacionaline valiuta 13 priede. Aiskinamojo rasto P17 

ir P24 priedai. 

Tiekejams moketinas sumas sudaro: 

Finansavimo §altinis savivaldybes biudzetas: 

Kitos paslaugos 9,12 Eur 

Komunalines paslaugos 13,91 Eur 

Sukauptos moketinos sumos: 

Sukauptas atostogq rezervas 19665,93 Eur 

Sukauptas soc. draudimo rezervas 5994,18 Eur 

KITOS VEIKLOS PAJAMOS 

Kitos veiklos pajamos per ataskaitinj laikotarpj parodytos aiskinamojo rasto P21 priedas. 

Kitos veiklos pajamas sudaro patalpq nuomos, mokamq paslaugq pajamos. 

Sutartq paslaugq jvykdymo procento nustatymo budas nenaudojamas, nes paslaugq, 

teikiamq ilgiau nei vienq ataskaifinj laikotarpj biblioteka neturi. 

Prekiq ir paslaugq pajamq, gautq is mainq sandoriq, per ataskaitinj laikotarpj negauta, nes 

mainq sandoriq sudaryta nebuvo. 

Direktore 

Svietimo ir socialiniq reikalq departamento 

jstaigq centralizuotos buhalterines apskaitos skyriaus vedeja Irma Juknevidiene 
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