
 

  

   

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

                                                       

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Viešojo sektoriaus subjektas:              Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

Viešojo sektoriaus subjekto kodas:     190402747 

Viešojo sektoriaus subjekto PVM mokėtojo kodas:     ne PVM mokėtojas 

Kontroliuojantis subjektas:   Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Finansų  skyrius. 

       Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra biudžetinė pelno nesiekianti kultūros 

įstaiga, sudaranti sąlygas gauti aukštos kokybės kultūrines paslaugas . Įstaiga savo veiklą grindžia 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Bibliotekų įstatymu ir jais remiantis parengtais viešosios bibliotekos nuostatais. 

     Įregistruota 1998 m. balandžio 08 d. Valstybės įmonės Registrų centre. 

     Panevėžio rajono savivaldybės Viešoji biblioteka turi 35 bibliotekas, kurios taip pat užsiima 

bibliotekine veikla ir 3 muziejus, kurie užsiima muziejine veikla. 

     2017 m. gruodžio 31d. Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje dirbo 68 

darbuotojai.  

Įstaiga finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų, taip pat naudojamos valstybės biudžeto lėšos 

naujų dokumentų įsigijimui ir kitiems projektams vykdyti, Europos sąjungos ir kitų šaltinių lėšos-

parama. 

 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

 

1.Finansinių ataskaitų forma 

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal VSAFAS  taikomus biudžetinei įstaigai. 

2. Finansinių ataskaitų valiuta 

Finansinės ataskaitos parengtos eurais 

3. Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS  pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. 

Išlaidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina 

nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad 

patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas esminis 

nematerialiojo turto pagerinimas. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija 

pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir 

nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su 

jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir 

užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

4. Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 



  

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. 

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo 

savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Ilgalaikio materialiojo 

turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. 

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai 

turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai 

naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas 

perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto 

nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) pagal konkrečius materialiojo 

turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos vadovo įsakymu. 

 

 

   SUDERINTA 

     Panevėžio rajono savivaldybės 

                          administracijos direktoriaus 

     2011 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A-1243 

 

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ILGALAIKIO 

TURTO NNAUDINGO TARNAVIMO LAIKAS 

 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys Turto nusidėvėjimo 

normatyvai metais 
1 2 3 

             NEMATERIALUSIS TURTAS 

1 Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 2 

2 Kitas nematerialus turtas 4 

              MATERIALUSIS TURTAS 

3. Pastatai  

3.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 

gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir 

betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų 

(perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai 

100 

3.2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio 

šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – 

gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

70 

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai  

4.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai  15 

5. Mašinos ir įrenginiai  

5.1. Apsaugos įranga 10 

5.2. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 5 

5.3. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 

valdymo įrenginiai ir įranga 

7 



 

  

   

5.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 10 

6. Transporto priemonės  

6.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 7 

7. Baldai ir biuro įranga  

7.1. Baldai 7 

7.2. Kompiuteriai ir jų įranga 4 

7.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5 

7.4. Kita biuro įranga 7 

8. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

8.1 Muzikos instrumentai 15 

8.2. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7 

8.3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 

 

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto 

pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš 

esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto 

įsigijimo savikaina ir patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai 

nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, 

arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų 

vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

 

 

5. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 

Įstaigos finansinį turtą sudaro pinigai ir gautinos sumos. Įstaiga turi tik trumpalaikes gautinas 

sumas. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Finansinės  

būklės ataskaitoje gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimą. 

Finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu įvertinami įsigijimo savikaina, finansinės 

būklės ataskaitoje  įsipareigojimai parodomi  įsigijimo savikaina atėmus grąžintas suma. Įstaiga turi 

tik trumpalaikius finansinius įsipareigojimus. 

6. Atsargos 

Pirminio pripažinimo metu atsargos registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansines 

ataskaitas atsargos, kurios bus naudojamos įstaigos veikloje įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas savikainą, taikomas konkrečių kainų būdą. 

Atiduotos naudoti medžiagos ir inventorius nurašomi iš apskaitos, naudojamas inventorius 

apskaitomos nebalansinėse sąskaitose. 

7. Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo 

pajamos pripažįstamos tada kai patiriamos sąnaudos, kurios dengiamos iš finansavimo sumų. 

 

 



  

9. Segmentai 

Įstaigos vykdomos funkcijos  priskiriamos poilsio, kultūros ir religijos segmentui. Įstaiga tai pat  

vykdo  kai kurias funkcijas , kurios priskirtos segmentui ekonomika. 

10. Kitos pajamos 

Pajamos pripažįstamos taikant kaupimo principą, tada kai jos uždirbamos, nepriklausomai nuo to ar 

gautas apmokėjimas. Išankstiniai apmokėjimai pajamomis nepripažįstami, bet registruojami kaip 

įsipareigojimai. Įstaigos pajamos pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos  

gautos už teikiamas mokamas paslaugas bei nuomą. 

11. Sąnaudos 

Sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu tada kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to ar už jas 

apmokėta. Sąnaudos pripažįstamos tame ataskaitiniame laikotarpyje kai uždirbamos su jomis 

susijusios pajamos. Išlaidos, kurios susijusios su vėlesnių ataskaitinių laikotarpių pajamų 

uždirbimu, sąnaudomis nepripažįstamos, o registruojamos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

12. Straipsnių tarpusavio užskaitos 

Įstaigos turtas ir įsipareigojimai apskaitomi atskirai. Turto ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų 

tarpusavio užskaita daroma tik tada, kai tai numatyta VSAFAS. 

 

 

III. PASTABOS 

                                                           

A.Ilgalaikis turtas 

     I-IV. Ilgalaikis turtas likutine verte 1069528,25 Eur; 

 

C.Trumpalaikis turtas  56918,65 Eur: 

     I.  Atsargų likutis – 1341,08 Eur, 

     II. Išankstiniai apmokėjimai- 14760,77 Eur - juos sudaro 11914,22 Eur –išankstiniai 

apmokėjimai tiekėjams, 2846,55 Eur -ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

     III. Per vienerius metus gautinos sumos-30324,85 Eur; iš jų: 

     III.5 Sukauptos gautinos sumos -29453,27 Eur,  jas sudaro tiekėjams mokėtinos sumos – 

6974,62 Eur, atostogų rezervas ir socialinis draudimas nuo atostogų rezervo – 21708,65 Eur, iš 

savivaldybės negautos spec. programų lėšos – 770,00 Eur.  

     III.6 Kitos gautinos sumos – 871,58 Eur, jas sudaro gautinos sumos sąnaudų atstatymui. 

     V. Pinigų likutis banko sąskaitose – 10491,95 Eur: 

 - kitos lėšos 3404,23 Eur (2 proc. GPM  parama), 

 - ES projektų lėšos 6472,08 Eur ir LR valst. biudžeto lėšos 615,64 Eur (projektas „Atrask save“). 

 

D. Finansavimo sumos 1096122,04 Eur; iš jų: 
Iš valstybės biudžeto -192808,44 Eur; iš jų: 

nepiniginiam turtui -192192,80 Eur, tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė- 9266,89 Eur,  knygos – 

182925,91  Eur;  

 kitoms išlaidoms kompensuoti- 615,64 Eur-  tai yra pinigų likutis banke. 

 

Iš savivaldybės biudžeto -705766,31 Eur; iš jų: 

nepiniginiam turtui -691005,54 Eur, tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-428887,26 Eur,  knygos-

260777,20 Eur, nenurašytų atsargų likutis-1341,08 Eur; 

kitoms išlaidoms kompensuoti- 14760,77 Eur-tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

 

Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų- 113702,22 Eur; iš jų: 

nepiniginiam turtui įsigyti-107466,27 Eur, tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė-101841,57 Eur (ES), 

5128,03 Eur (UV), knygos-260,55 Eur (ES), pinigų likutis banke atsargoms įsigyti- 236,13 Eur; 

kitoms išlaidoms kompensuoti-6235,95 Eur (ES), tai pinigų likutis banke kitoms išlaidoms 

(projektas „Atrask save“). 



 

  

   

Iš kitų šaltinių – 83845,07  Eur; iš jų: 

nepiniginiam turtui įsigyti- 82300,52 Eur-tai yra ilgalaikio turto likutinė vertė- 4590,70 Eur, 

knygos – 75850,14 Eur, pinigų likutis banke knygoms įsigyti- 346,94 Eur, pinigų likutis banke 

atsargoms įsigyti- 1512,74 Eur (2% GPM parama); 

kitoms išlaidoms kompensuoti-1544,55 Eur- tai yra pinigų likutis banke kitoms išlaidoms (2% 

GPM parama). 

 

 E. Įsipareigojimai 29554,85 Eur: 
     II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos- 7846,20 Eur,           

     II.11 Sukaupti atostoginių rezervai- 21708,65 Eur. 

 

 F. Grynasis turtas: 

     IV.1 Einamųjų metų perviršis – 770,00 Eur – tai iš savivaldybės negautos spec. programų lėšos. 

                          

  

 

 

   

Direktorė                                                                                                  Rūta Bagdonienė 

 

 

Vyr. buhalterė                                                                                          Zita Lesvinčiūnaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


