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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2011 M. FINANSINI ATASKAIT
I.BENDROJI DALIS
Alytaus Rajono savivaldyb s viešoji biblioteka yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos
Respublikos juridini asmen registre, turintis s skait SEB banke ir antspaud su savo pavadinimu.
Bibliotekos buvein s adresas: Naujoji g.-48, LT-62381 Alytus, Lietuvos Respublika. staigos kodas
188202383. Bibliotekos steigimo data 1925-11-05.
Bibliotekos vykdoma programa „Kult ros veiklos pl tra ir jos vaidmuo bendruomen s
gyvenime” 086.
Išlaid ekonomin klasifikacija pagal valstyb s funkcijas „Bibliotekos“ 08.02.01.01.
Pagrindin veiklos r šis – bibliotek ir archyv veikla, kodas 91.0100.
Biblioteka veikia pagal Alytaus rajono savivaldyb s tarybos 2005-11-24 d. sprendimo
Nr. K-315 „D l biudžetin s staigos Alytaus rajono savivaldyb s viešosios bibliotekos nuostat
patvirtinimo“.
Alytaus rajono savivaldyb s viešosios bibliotekos steig jas yra Alytaus rajono savivaldyb s
taryba.
Bibliotekos veiklos pob dis - dokument kaupimas, tvarkymas, sisteminimas ir saugojimas,
prieigos prie vietos ir pasaulio vieš informacijos šaltini užtikrinimas, neatsižvelgiant j autori ar
juose užfiksuot žini politin ar ideologin orientacij , lygi fizini ir juridini asmen teisi
naudotis teikiamomis nemokamomis paslaugomis užtikrinimas, teikiant visuomen s švietimui,
moksliniams tyrimams bei asmenyb s ugdymui reikaling informacij ir paslaugas. Tikslas – kaupti ir
saugoti gyventoj poreikius tenkinant dokument fond , aptarnauti vartotojus, dalyvauti formuojant
Lietuvos bibliotek fond ir kuriant bibliotek informacijos sistem , organizuoti Alytaus rajono
savivaldyb s teritorijoje gyventoj bibliotekin ir informacin aptarnavim , modernizuoti bibliotekos
ir jos filial veikl .
Alytaus rajono savivaldyb s viešosios bibliotekos sistemos strukt roje yra: Viešoji biblioteka
ir 33 rajono filialai – Daug , Simno, Alov s, žuolini , Balninnk , Butrimoni , Ei i n , Geni ,
Gerv n , Jun ioni , Kan n , Krokialaukio, Kume i , Luksn n , Makni n , Mergalaukio,
Mikalavo, Miklus n , Miroslavo, Nemunai io, Par n , Pivaši n , Prani n , Punios, Radži n ,
Ryliški , Rim n , Santaikos, drijos, Vaisodži , Vankiški , Venci n , Verebiej .
Biblioteka kontroliuojam ir asocijuot subjekt neturi.
Bibliotekoje patvirtinti 51,5 etatai. 2011 met pradžioje dirbo 57 darbuotojai. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje -58, iš j : kult ros darbuotojai - 48.
II. APSKAITOS POLITIKA
Alytaus rajono savivaldyb s viešoji biblioteka (toliau – biblioteka) tvarkydama buhalterin
apskait ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomyb s statymo ir kit teis s akt nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politik , patvirtint
direktoriaus 2010 m. spalio 22 d. sakymu Nr. V-14 „D l buhalterin s apskaitos vadovo
patvirtinimo“. Apskaitos politika apima kini operacij ir vyki pripažinimo, vertinimo ir
apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Bibliotekoje nuo 2010 met sausio m n. 1 d. apskaitos politika taikoma pagal VSAFAS.
Per jimo nuo anks iau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis bibliotekos

pradin je finansin s b kl s ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai pateikiamas 7-ojo
VSAFAS 3 priede.
Bibliotekos finansini ataskait rinkinys sudarytas 2010 met gruodžio 31 dienos
duomenimis. Finansin s ataskaitos pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais – litais.
staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis
sutampa su kalendoriniu ketvir iu.
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterin s apskaitos programa „Biudžetas“, kuri pritaikyta
apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
a) valstyb s funkcij ;
b) program ;
c) l š šaltin ;
d) valstyb s biudžeto išlaid ir pajam ekonomin s klasifikacijos straipsn .
Visos operacijos ir kiniai vykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu rašu didžiojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos t stinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio viršenyb s prieš form principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,
nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripaž stamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikt s vok ir
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas sigijimo
savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansin se ataskaitose yra parodomas sigijimo savikaina, at mus sukaupt amortizacij ir
nuvert jim , jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vert yra nuosekliai paskirstoma per vis nustatyt turto
naudingo tarnavimo laik tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacin vert – 0.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo
tikr ja verte pagal sigijimo dienos b kl , jei tikr j vert manoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios
vert s patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno
lito verte.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas
sigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvert jimas (jei jis yra).
sigytas nematerialusis turtas už simbolin mokest registruojamas tikr ja verte, jei tikr j
vert galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vert s negalima patikimai nustatyti, nematerialusis
turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.
Nustatytos šios nematerialiojo turto grup s ir turto amortizacijos laikas:
Eil.
Nr.
1
1.
2.

Turto grup s
2
Programin ranga
Kitas nematerialusis turtas

Turto amortizacijos
normatyvas (metai)
3
1
2

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripaž stamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto s vok ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo
kriterijus.
sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas sigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus

kult ros ir kitas vertybes, finansin se ataskaitose rodomas sigijimo savikaina, at mus sukaupt
nusid v jim ir nuvert jim , jei jis yra. Likvidacin vert – 0.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikr ja verte pagal sigijimo dienos b kl . Jei tikrosios vert s patikimai nustatyti
negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas sigijimo savikaina, sukauptas nusid v jimas bei nuvert jimas (jei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos b kl .
sigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolin mokest registruojamas ilgalaikio
materialiojo turto tikr ja verte, jei tikr j vert galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki
turto perdavimo taik tikrosios vert s metod . Jei tikrosios vert s negalima patikimai nustatyti,
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Ilgalaikio materialiojo turto nusid v jimas skai iuojamas taikant tiesiogiai proporcing
(tiesin ) metod pagal ilgalaikio turto nusid v jimo (amortizacijos) normatyvus:
Eil.
Nr.

Turto grup s

1
5.1.

2
Kapitaliniai m riniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plyt
storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai –
gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio
pastatai, stambi blok (perdengimai ir denginiai –
gelžbetoniniai) pastatai
5.2.
Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blok , monolitinio
šlako, betono, lengv šlako blok , perdengimai ir
denginiai gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)
5.4.
Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai
9.
Transporto priemon s
9.1.
Lengvieji automobiliai ir j priekabos
10.
Baldai ir biuro ranga
10.1. Baldai
10.2. Kompiuteriai ir j ranga
10.3. Kopijavimo ir dokument dauginimo priemon s
10.4. Kita biuro ranga
11.
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
11.2.1. Pianinai, rojaliai
11.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Turto nusid v jimo
(amortizacijos) normatyvai
(metais)
3
90

50
15
5
7
4
4
6
15
5

Atsargos
Pirminio pripažinimo metu atsargos vertinamos sigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas – sigijimo (pasigaminimo) savikaina ar gryn ja realizavimo verte,
atsižvelgiant tai, kuri iš j mažesn .
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn ja realizavimo verte.
Apskai iuodama atsarg , sunaudot teikiant paslaugas, ar parduot atsarg savikain ,
biblioteka taiko konkre i kain kainojimo metod .
Atsarg sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitom
atsarg b d , kai buhalterin je apskaitoje registruojama kiekviena su atsarg sunaudojimu arba
pardavimu susijusi operacija.
Prie atsarg priskiriamas neatiduotas naudoti kinis inventorius. Naudojamo inventoriaus
apskaita tvarkoma nebalansin se s skaitose kiekine ir vertine išraiška.

Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai biblioteka gyja teis gauti pinigus ar kit finansin
turt pagal 17- j VSAFAS“Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai“. Gautinos sumos
pirminio pripažinimo metu yra vertinamos sigijimo savikaina.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripaž stamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba j dalis pripaž stamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s naudos.
Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, bibliotekos
s naudomis nepripaž stamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus
subjektams,mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.
Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip
subjekto s naudos, kartu pripaž stant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.
Finansiniai sipareigojimai
Pirminio pripažinimo metu finansiniai sipareigojimai vertinami sigijimo savikaina.
V liau šie sipareigojimai vertinami:
a) nepiniginiai sipareigojimai – amortizuota savikaina;
b) piniginiai sipareigojimai – sigijimo savikaina.
Pajamos
Pajam apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaž stamos tuo
pa iu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios s naudos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripaž stamos, kai tik tina, jog biblioteka gaus su
sandoriu susijusi ekonomin naud , kai galima patikimai vertinti pajam sum ir kai galima
patikimai vertinti su pajam uždirbimu susijusias s naudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir
rodomos finansin se ataskaitose t ataskaitin laikotarp , kur yra uždirbamos,t.y. kur suteikiamos
paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinig gavimo momento.
S naudos
S naudos apskaitoje pripaž stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant pinig
išleidimo laik . Tais atvejais, kai per ataskaitin laikotarp padaryt išlaid ne manoma tiesiogiai
susieti su konkre i pajam uždirbimu ir jos neduos ekonomin s naudos ateinan iais ataskaitiniais
laikotarpiais, šios išlaidos pripaž stamos s naudomis t pat laikotarp , kada buvo patirtos.
Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mok ti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos
ir pripaž stamos s naudomis vien kart per metus – gruodžio 31 d.
vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
bibliotekos finansin pad t paskutin ataskaitinio laikotarpio dien (koreguojantys vykiai),
atsižvelgiant j takos reikšm parengtoms finansin ms ataskaitoms, yra parodomi finansin s
b kl s, veiklos rezultat ir pinig sraut ataskaitose. Nekoreguojantys vykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skai iai
Sudarant finansini ataskait rinkin , turtas ir sipareigojimai bei pajamos ir s naudos n ra
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja b tent tokios
užskaitos (pvz. d l draudiminio vykio patirtos s naudos yra užskaitomos su gauta draudimo
išmoka). Palyginamieji skai iai yra koreguojami, kad atitikt ataskaitini met finansinius
rezultatus. Apskaitos princip bei apskaitini ver i pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
finansini ataskait rinkin , pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas
staiga pasirinkt apskaitos politik taiko nuolat arba gana ilg laik tam, kad b t galima
palyginti skirting ataskaitini laikotarpi finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia
bibliotekos finansin s b kl s, veiklos rezultat , grynojo turto ir pinig sraut keitimosi
tendencijoms nustatyti.
kini operacij bei kini vyki pripažinimo, apskaitos ar d l j atsirandan io turto,
sipareigojim , finansavimo sum , pajam ir (arba) s naud vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansin se ataskaitose
parodomas taikant retrospektyvin b d , t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada
b t buvusi naudojama, tod l pakeista apskaitos politika yra pritaikoma kin ms operacijoms ir
kiniams vykiams nuo j atsiradimo.
Apskaitos klaid taisymas
Ataskaitiniu laikotarpiu gali b ti pasteb tos apskaitos klaidos, padarytos pra jusi
ataskaitini laikotarpi finansin se ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertin
išraiška individualiai arba kartu su kit to ataskaitinio laikotarpio klaid vertin mis išraiškomis yra
didesn nei 0,0025 procento per pra jusius finansinius metus gaut finansavimo sum vert s.
III. PASTABOS
Pastaba Nr. 1. Biblioteka kontroliuojam , asocijuot ir kit subjekt neturi, biologinio ir
finansinio turto taip pat.
Pastaba Nr. 2. Nematerialus turtas. Per ataskaitin laikotarp biblioteka iš Alytaus rajono
savivaldyb s neatlygintai gavo nematerialaus turto už 5900 Lt. Nematerialaus turto nenuraš .
Alytaus rajono savivaldybei nematerialiojo turto gr žino už 12788 Lt.
2010 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, ta iau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje
nematerialiojo turto sigijimo savikaina sudaro 1008569,80 Lt (programin ranga ir jos licencijos).
Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitin laikotarp bibliotekos
ilgalaikio materialaus turto sigijimas ir atidavimas parodytas žemiau pagal turto grupes.
Ilgalaikio turto pavadinimas
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Kompiuterin ranga
Kita biuro ranga
Negyvenamieji pastatai
Iš viso:

sigyta iš Alytaus
rajono savivaldyb s, Lt
28397,35
333615,01
97895,91
17703,94
477612,21

Atiduota Alytaus
rajono savivaldybei, Lt
15594,08
9461,24
123493,39
248548,71

Bibliotek knyg fondas buvo atkeltas iš atsarg , sumoje – 1208091,86 Lt. Kito materialaus
turto nenuraš .
2010 m. gruodžio 31 d. naudojamo bibliotekos veikloje materialaus ilgalaikio turto sigijimo
ar pasigaminimo savikaina sudaro 3420444,66 Lt, iš j :
1. Baldai – 49893,89 Lt;
2. Kompiuterin ranga – 434896,51 Lt;
3. Kita biuro ranga – 136610,29 Lt;
4. Transportas – 71900 Lt;
5. Negyvenamieji pastatai – 1476790,76 Lt;
6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 42261,35 Lt;
7. Bibliotekos knyg fondas – 1208091,86 Lt.
Pastaba Nr. 4. Atsargos. Informacija apie atsarg vert s pasikeitim per ataskaitin laikotarp
pagal sigijimo šaltinius ir atsarg grupes pateikta 1 priede.
Atsarg balansin vert 2010 m. gruodžio 31 d. yra 3127,44 Lt. Tame skai iuje :
1. Benzinas - 189,22 Lt;
2. Angliai, malkos - 2938,22 Lt.
Atiduotas naudoti kinis inventorius apskaitomas nebalansin se s skaitose.
2010 m. gruodžio 31 dienai naudojamo kinio inventoriaus buvo 255794,74 Lt, pagal
panaudos sutartis naudojamo kinio inventoriaus yra 7183,54 Lt, priimto saugoti naudojamo kinio
inventoriaus yra 31109,30 Lt.
Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmok jimai. Išankstiniai apmok jimai ir ateinan i laikotarpi
s naudos yra 20074,90 Lt. Priedas Nr. 6
Išankstiniai apmok jimai tiek jams: AB „Lietuvos paštas“ - 17220,28 Lt.
Ateinan i laikotarpi s naudos :
1. VSDF Alytaus skyriui - 262,78 Lt;
2. Darbo užmokestis (atostoginiai) - 848,25 Lt;
3. Prenumerata - 884,85 Lt;
4. Transporto draudimas - 256,74 Lt;
5. Patalp draudimas - 602,00 Lt.
Pastaba Nr. 6. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto sudaro:
1. Debitorinis siskolinimas už suteiktas paslaugas - 280,84 Lt;
2. Sukauptas atostog rezervas - 43731,12 Lt;
3. Gautinos spec. program l šos pervestos biudžet - 1811,16 Lt;
4. Kitos sukauptos gautinos sumos (kreditorinis siskolinimas) - 6347,08 Lt;
5. Gautinos sumos iš atskaiting asmen (telefonai) - 165,29 Lt.
IŠ VISO: 52335,49 Lt Priedas Nr. 7
Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinig ekvivalentai. Pateikta priede Nr. 8. 2010 m. gruodžio
31 dienai pinig likutis atsiskaitomosiose s skaitose sudar 3055,67 Lt.
Biudžeto s skaitoje LT 027044060002025325 likutis buvo 0 Lt.
S skaitos LT527044060004073841 likutis 2010 m. gruodžio 31 dien buvo 3055,29 Lt, ši
sum sudaro 2 procentai, gauti iš VMI.
Speciali j program surenkamoje s skaitoje LT557044060002025341 likutis 0,38 Lt.
Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltin ,
tikslin paskirt ir j poky ius per ataskaitin laikotarp pateikta 4 priede. Finansavimo sum liku iai
pateikti 5 priede.
Pastaba Nr. 9. Mok tinos sumos biudžetus ir fondus.

Paskutin ataskaitinio laikotarpio dien mok tin sum

biudžet n ra.

Pastaba Nr. 10. Mok tinos socialin s išmokos.
Paskutin ataskaitinio laikotarpio dien pripažint trumpalaiki išmok darbuotojams
sipareigojim n ra.
Pastaba Nr. 11. Tiek jams mok tinos sumos. 2010 m. gruodžio 31 d. skola tiek jams
sudaro 6512,37 Lt.
Biblioteka skolinga šiems tiek jams:
1. TEO LT, AB - 165,29 Lt;
2. drijos pagrindin mokykla - 676,19 Lt;
3. Alytaus rajono savivaldyb s administracija - 1194,85 Lt;
4. Simno komunalininkas - 4120,76 Lt;
5. AB „Lietuvos dujos“ - 355,28 Lt.
Pastaba Nr. 12. Sukauptos mok tinos sumos. Sukauptos mok tinos sumos iš viso 43731,12
Lt. Tame skai iuje:
1. Sukauptos atostogini s naudos - 33387,61 Lt;
2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo mok s naudos - 10343,51 Lt.
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