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Bendroji dalis
1. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka yra biudžetinė
įstaiga, turinti sąskaitą AB LUMINOR banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo
pavadinimu, adresas: Respublikos g. 3, Tauragė. Įstaigos kodas 188204968. Tauragės rajono
savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka buvo įregistruota 1998 m. lapkričio 18 d.,
registro Nr. 004630.
2. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka yra biudžetinė
įstaiga, finansuojama iš Tauragės savivaldybės biudžeto.
3. Savininkas - Tauragės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – bibliotekų
veikla.
4. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
5. Įstaiga turi 2 miesto ir 24 kaimo filialus.
6. Įstaigoje 2019 metais faktiškai dirbo 66 darbuotojai, iš jų 55 bibliotekininkai,
patvirtintas 61 etatas. Bendras 2019 m. viešosios bibliotekos biudžetas iš visų finansavimo
šaltinių – 796 115,65 Eur, t. sk. savivaldybės biudžeto ( iždo ) lėšos - 715 211,10 Eur, iš kurių
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 666 274,47 Eur.
7. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra.
8. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka sudaro ir teikia
atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius už pilnus
2019 biudžetinius metus.
9. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos
piniginiais vienetais – eurais ir ct.
Apskaitos politika
10. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos
parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS reikalavimus, kaip nustatyta Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 2019 m apskaita buvo tvarkoma su
finansų apskaitos programa STEKAS (darbo užmokestis) ir FAVS. Taip pat dirbama su FinNet
programa, dokumentai Tauragės rajono savivaldybės finansų skyriui perduodami per dokumentų
valdymo sistemą KONTORA.
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11. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos politika
yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas 2009 m.
gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-41 ,,Dėl buhalterinės apskaitos vadovo, apskaitos
politikos ir sąskaitų plano”. Apskaitos politika atnaujinta 2013 m. sausio 10 d. direktoriaus
įsakymu VĮ-04. 2016 m. spalio 28 d. direktoriaus įsakymu VĮ-34 atnaujintos Finansų kontrolės
taisyklės. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje
knygoje. Bibliotekos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno
taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, biblioteka
vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių
ataskaitų rinkinio pateikimas“:
- Subjekto
- Veiklos tęstinumo
- Periodiškumo
- Pastovumo
- Piniginio mato
- Kaupimo
- Palyginimo
- Atsargumo
- Neutralumo
- Turinio viršenybės prieš formą
12. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų
įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko
nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.
13. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.
14. Per 2018 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo, apskaitos politika
tik papildyta.
15. Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų,
pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos, pajamų
ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą
reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.
Pajamos
16. Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje
jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
17. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.
18. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, ir kitos veiklos
pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.
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Sąnaudos
19. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais
tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į
pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte.
20. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos
sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.
Nematerialusis turtas
21. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą
sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
22. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas
įsigijimo savikaina.
23. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo
turto sąskaitose.
24. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse
ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei
jis yra, sumą.
25. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą
nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.
26. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, ir amortizacijos normatyvai nustatyti
ir patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 m. birželio 18
d. įsakymu Nr. VĮ-25.
Ilgalaikis materialusis turtas
27. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripažinimo kriterijus.
28. Igalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas
VSAFAS.
29. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta
ilgalaikio materialiojo turto Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tvarkos apraše.
30. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam
skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
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31. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, finansinėse ataskaitose
rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
32. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą
turto naudingo tarnavimo laiką.
33. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai
proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus,
patvirtintus Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 m. birželio 18
d. įsakymu Nr. VĮ-25, 2013 m. lapkričio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-37, gavus naujo
ilgalaikio turto, papildyti. 2014 m. birželio 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-31 pakeistas
bibliotekos pastato nusidėvėjimo normatyvas iš 75 m. į 115 m. Pakeistas normatyvas taikomas
nuo 2014 m. sausio 1 d.
34. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto
nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.
Atsargos
35. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant
finansines ataskaitas taip pat įsigijimo savikaina.
36. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti
ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
37. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma
nebalansinėse sąskaitose.
Finansinis turtas
38. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka finansinio
turto neturi.
Gautinos sumos
39. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
40. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos - įsigijimo savikaina,
atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos
41. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS ,,Finansavimo
sumos“ nustatytus kriterijus.
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42. Finansavimo sumos - Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės
viešosios bibliotekos iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų
fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Tauragės rajono savivaldybės Birutės
Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms
atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Tauragės rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams
vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.
43. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam
turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
44. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už
simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
45. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio
išlaidoms kompensuoti.

Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms

kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos
nepiniginiam turtui įsigyti.
46. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos.
Finansiniai įsipareigojimai
47. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17
VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.
48. Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
49. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Tauragės rajono savivaldybės Birutės
Baltrušaitytės viešoji biblioteka neturi.
50.

Trumpalaikiams

finansiniams

įsipareigojimams

priskiriama:

finansinis

įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo
ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir pinigai, kurie skirstomi pagal pinigų buvimo vietą, pagal
valiutą ir pagal pinigų paskirtį.
51. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo
savikaina.
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PASTABOS
1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. 1)
52. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka turi šias nematerialiojo turto grupes:
programinę įrangą ir kitą nematerialųjį turtą - internetinį puslapį.
53. Programinei įrangai nustatytas 2 metų tarnavimo laikas, internetiniam puslapiui –
6 metai.
54. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes
pasikeitimą per 2019 m. pagal 13 VSAFAS 1 priedą. Birutės Baltrušaitytės viešojoje
bibliotekoje nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.
55. Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje programinės įrangos įsigijimo
savikaina 5354,49 Eur, amortizacija – 5354,49 Eur , likutinė vertė 0 Eur, t.y. visa programinė
įranga susidėvėjusi, bet vis dar naudojama bibliotekos veikloje. 2013 m. iš Bilo ir Melisos
Geitsų fondo gautas 15000 Lt vertės internetinis puslapis, perskaičiavus į Eur - 4344,30 Eur,
kurio amortizacija 4344,30 Eur, likutinė vertė – 0 Eur, bet taip pat tebenaudojama.
56. Nematerialaus turto, kuris nebenaudojamas Birutės Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos veikloje, nėra. Viešoji biblioteka turi ilgalaikio nematerialiojo turto pagal panaudos
sutartis iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos už 2600,66 Eur.
2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. 2)
57. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove.
58. Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje yra šios IMT grupės, joms nustatytas
naudingo tarnavimo laikas:
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2
6.3

IMT grupės pavadinimas
Pastatai
Infrastruktūros statiniai
Kiti statiniai – šiluminė trąsa
Transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Baldai
Kompiuterinė įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
Kita biuro įranga
Kitas ilgalaikis turtas
Muzikos instrumentai
Ūkinis inventorius
Kitas ilgalaikis materialus turtas

Naudingo tarnavimo
laikas metais
115
60
17,5
7
7,5
5
5,5
6,5
27,5
6,5
5,5
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59. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.
60. Viešojoje bibliotekoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar
naudojamas veikloje. Jis pateikiamas šioje lentelėje:

1.

Ilgalaikio materialiojo turto grupės
pavadinimas
Kompiuterinė įranga

2.

Baldai

18191,63

3.

Kita biuro įranga

35490,85

4.

Automobilis Citroen Jumppy

21402,92

5.

Automobilis WW Jetta

8514,83

Eil. Nr.

Iš viso:

Ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikaina Eur
183653,10

267253,33

61. Šioje lentelėje pateikiamas visas viešojoje bibliotekoje esantis ilgalaikis materialus
turtas pagal turto grupes ir jų įsigijimo savikaina:
Eil. Nr.

IMT pagal turto grupes

IMT įsigijimo savikaina

1.

Pastatai

575277,66

2.

Infrastruktūros statiniai

3.

Kiti statiniai – šiluminė trąsa

16366,15

4.

Transporto priemonės

29917,75

5.

Baldai

24191,63

6.

Kompiuterinė įranga

7.

Kita biuro įranga

8.
9.

Bibliotekų fondai
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Iš viso:

8875,19

228019,18
38981,09
723011,39
5551,57
1650 191,61

62. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas
viešosios bibliotekos veikloje nėra.
63. Pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš
nuomos Viešojoje bibliotekoje tai pat nėra.
64. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.
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65. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.
66. Ataskaitiniu laikotarpiu pirktas ilgalaikis turtas – 35834 Eur, iš jų bibliotekų fondai
iš Kultūros ministerijos lėšų – 32973 Eur. Gauta nemokamai bibliotekos fondų - 13624,01 Eur.
67. Viešoji biblioteka neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės,
kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.
68. Viešoji biblioteka turi ilgalaikio turto pagal panaudos sutartis iš Tauragės rajono
savivaldybės administracijos už 39987,71 Eur, garažą už 888,26 Eur, taip pat žemės už 8359,01
Eur.
3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą (pastaba Nr. 3)
69. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka pagal 17 VSAFAS 4, 5, 6, 10 priedus ir 6
VSAFAS 5 priedas ilgalaikio finansinio turto neturi, priedai nepateikiami.
4. Informacija apie biologinį turtą (pastaba Nr. 4)
70. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka pagal 16 VSAFAS 2, 3,4 priedus
biologinio turto neturi, priedai nepateikiami.
5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 5)
71. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per atsakaitinį laikotarpį pagal atsargų
grupes pateikta 8 VSAFAS „Atsargos“ 1 priede. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka 201912-31 turi atsargų už 562,42 Eur, t. sk. kuro - 73,14 Eur, nepanaudotų skaitytojų bilietų ir
pinigų priėmimo kvitų – 140,38 Eur, kitų prekių – 348,90 Eur.
6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba Nr. 6)
72. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka turi išankstinių apmokėjimų (ateinančių
laikotarpių sąnaudų) 7880,30 Eur. T. sk. spaudos prenumerata 7520,50 Eur ir draudimas –
359,80 Eur. Informacija pateikiama 6 VSAFAS 6 priede ir informacija apie per vienerius
metus gautinas sumas pateikiama 17 VSAFAS 7 priede. Po vienerių metų gautinų sumų pagal
17 VSAFAS 6 priedą biblioteka neturi, priedai nepateikiami.

7. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 7)
73. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka turi pavedimų lėšų likutį banke 1427,05
Eur, iš jų 2 proc. parama – 927,05 Eur, Spec. programų lėšų likutis banke 324,80 Eur – tai 2019
m. gruodžio mėn. gauti pinigai už paslaugas ir parduotus skaitytojų bilietus. Informacija
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pateikiama lentelėje 17 VSAFAS 8 priede; užsienio valiutos pagal 21 VSAFAS neturi, priedai
nepateikiami.
8. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 8)
74. Viešoji biblioteka per 2019 m. gavo finansavimą iš valstybės biudžeto knygoms
pirkti 32973 Eur, iš Lietuvos kultūros tarybos projektui vykdyti 5000 Eur, taip pat lėšas iš
savivaldybės biudžeto bibliotekos funkcijoms vykdyti, savivaldybės administracijos kultūros
rėmimo fondo projektams vykdyti ir lėšų iš kitų šaltinių. Informacija pateikiama lentelėse, 20
VSAFAS 4, 5 priedai. Turto likučiai pagal finansavimo šaltinius neatitiko finansavimo sumų,
todėl apskaitoje padaryti pergrupavimai tarp finansavimo šaltinių. LR Kultūros ministerijos
platinimui pateikti leidiniai, kurių leidyba iš dalies finansuojama Kultūros rėmimo fondo
lėšomis atvežami kurjerio tik su važtaraščiu, tikslus davėjas ir finansavimo šaltinis sužinomas
tik pasibaigus metams.
Finansavimo šaltinis
Finansų skyrius - iždas
Savivaldybės administracija projektai
Valstybės biudžetas - bibliotekų fondams
Kultūros ministerijos projektas
Europos sąjungos lėšos
Iš kitų šaltinių
Iš viso Eur

Gauta per 2019 m.
712885,66
16554,11
32973,00
8149,99
23599,91
1952,98
796115,65

9. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir
poataskaitinius įvykius (pastaba Nr. 9)
75. Viešoji biblioteka pagal 18 VSAFAS 3, 4, 5 priedus atidėjinių neturi, priedai
nepateikiami.
10. Informacija apie nuomą, finansinę nuomą (lizingą) ir kitas turto perdavimo sutartis
(pastaba Nr. 10)
76. Viešoji biblioteka neturi sudariusi ilgalaikių nuomos sutarčių. Pagal 19 VSAFAS
4,5,6,7 priedus biblioteka nei finansinės nuomos nei investicijų neturi, priedai nepateikiami.
Viešoji biblioteka turi turto nebalansinėje sąskaitoje pagal panaudos sutartis:
savivaldybės turtas – 42588,21 Eur žemė – 8359,01 Eur ir garažas –888,26 Eur.
11. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (pastaba Nr. 11)
77. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka pagal 4 VSAFAS 1 priedą 2019 m.
suformavo grynojo turto rezervą 1848,47 Eur
9

12. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas
(pastaba Nr. 12)
78. Informacija apie kitas pajamas yra pateikiama lentelėje 10 VSAFAS 2 priedas.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2440 Eur, nuomos pajamos – 36 Eur.
Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka pagal 6 VSAFAS 4 priedą

finansinės

investicinės veiklos pajamų neturi, priedai nepateikiami.
13. Informacija apie segmentus (pastaba Nr. 13)
79. Informacija apie segmentus yra pateikiama lentelėje 25 VSAFAS 1 priedas.
Biblioteka turi tik vieną segmentą – kultūra.
14. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba Nr. 14)
80. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka pagal 17 VSAFAS 12 priedą turi
trumpalaikių mokėtinų sumų iš savivaldybės biudžeto lėšų 185,83 Eur, t. y. skolos tiekėjams,
kurios apmokėtos 2020 m. sausio mėn. Sukauptos mokėtinos sumos darbuotojams už
nepanaudotus atostoginius 22252,92 Eur. Atostoginiai perskaičiuojami kartą metuose gruodžio
31 d. būklei.
2019 m. spalio mėn. tarybos sprendimu skirta papildomai 5040 Eur , kurios paskolintos „Europe
Direct“ informacijos centro veiklai 2019 m. vykdyti. 2020 m. vasario mėn. gavus finansavimą iš
Europos komisijos Briuselyje, lėšos grąžintos atgal į savivaldybės administracijos iždo sąskaitą.
Biblioteka pagal 17 VSAFAS 9, 11, 13 priedus įsipareigojimų neturi, priedai nepateikiami.
15. Informacija apie kontoliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus (pastaba Nr. 15)
81. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka pagal 6 VSAFAS 1, 2, 3 priedus
kontroliuojamų subjektų neturi, priedai nepateikiami.

Direktorė

Meilutė Parnarauskienė

Vyr. buhalterė

Milda Urbonienė
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1

2
Iš valstyb s biudžeto (išskyrus valstyb s biudžeto dal
gaut iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir
tarptautini organizacij )
Nepiniginiam turtui sigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldyb s biudžeto (išskyrus savivaldyb s biudžeto
asignavim dal gaut iš Europos S jungos, užsienio
valstybi ir tarptautini organizacij )
Nepiniginiam turtui sigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini
organizacij (finansavimo sum dalis kuri gaunama iš
Europos S jungos, ne skaitant finansavimo sum iš
valstyb s ar savivaldyb s biudžet ES projektams
finansuoti)
Nepiniginiam turtui sigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kit šaltini
Nepiniginiam turtui sigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sum

32.973,00
8.149,99

41.122,99

88.539,49
86.922,16
1.617,33
1.171.934,09

1.952,98
796.115,65

268,99
23.330,92
1.952,98

23.599,91

2.512,24

2.512,24

7.225,41
722.214,36

729.439,77

4

Finansavimo sumos
(gautos), išskyrus
neatlygintinai gaut
turt

157.710,23
8.533,77

166.244,00

914.638,36

914.638,36

3

Finansavimo sum
likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN , TIKSLIN PASKIRT IR J

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos

5

Finansavimo sum
pergrupavimas*
6

16.528,01

15.763,33
15.763,33

30,40

30,40

734,28

734,28

Neatlygintinai
gautas turtas

Per ataskaitin laikotarp

7

Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams

POKY IAI PER ATASKAITIN LAIKOTARP

8

Finansavimo sum
sumaž jimas d l
turto pardavimo

-383,66
-17.240,92
-13.423,95
-10.780,69
-2.643,26
-779.690,37

-17.624,58

-3.305,36
-722.313,82

-725.619,18

-14.872,67
-8.149,99

-23.022,66

9

Finansavimo sum
sumaž jimas d l j
panaudojimo savo
veiklai

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sum pergrupavimas; pra jusio ataskaitinio laikotarpio klaid taisymas; valiutos kurso taka pinig liku iams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sum dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

3

2.1
2.2

2

1.1
1.2

1

Eil. Nr.

P12

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi met FINANSINI ATASKAIT RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
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10

Finansavimo sum
sumaž jimas d l j
perdavimo ne viešojo
sektoriaus
subjektams

-5.040,00

-5.040,00

-5.040,00

11

Finansavimo sumos
gr žintos

Per ataskaitin laikotarp

12

Finansavimo sum
(gautin )
pasikeitimas
13

Kiti poky iai

ID:
D/L:

2.397,57
1.050,00
92.831,85
91.904,80
927,05
1.199.847,38

3.447,57

161.660,68
8.434,31

170.094,99

933.472,97
0,00

933.472,97

14

Finansavimo sum
likutis ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

-2147415624
--

1
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ID:
D/L:

-2147415624
--

FINANSIN S B KL S ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III
IV
B
C
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV
V

Straipsniai
2
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Pl tros darbai
Programin ranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mok jimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žem
Pastatai
Infrastrukt ros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kult ros vertyb s
Mašinos ir renginiai
Transporto priemon s
Kilnojamosios kult ros vertyb s
Baldai ir biuro ranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mok jimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strategin s ir nelie iamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmok jimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaik s finansin s sumos
Gautini mokes iai ir socialin s mokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojim , parduotas prekes, turt , paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaik s investicijos
Pinigai ir pinig ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:

Pastabos Nr.
3

P04

P08

P09
P10

P11

Paskutin ataskaitinio
laikotarpio diena

eurais
Paskutin pra jusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

4
1.190.161,66
0,00

5
1.161.916,95
120,67

0,00
0,00

0,00
120,67

1.190.161,66

1.161.796,28

428.104,90
14.905,35

436.170,10
15.705,81

2.835,36
0,00

0,00

19.347,15
724.968,90

25.132,24
684.788,13

34.297,74
562,42

32.591,60
543,01

562,42

543,01

7.880,30
23.053,17

8.533,77
21.532,49

23.053,17

21.532,49

2.801,85
1.224.459,40

1.982,33
1.194.508,55
(t sinys kitame puslapyje)

1
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FINANSIN S B KL S ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (t sinys)

Eil.
Nr.
1
D
I
II
III
IV
E
I
I.1
I.2
I.3
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F
I
II
II.1
II.2
III
IV
IV.1
IV.2
G

Straipsniai
2
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstyb s biudžeto
Iš savivaldyb s biudžeto
Iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij
Iš kit šaltini
SIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai sipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai
Ilgalaikiai atid jiniai
Kiti ilgalaikiai sipareigojimai
Trumpalaikiai sipareigojimai
Ilgalaiki atid jini einam j met dalis ir trumpalaikiai atid jiniai
Ilgalaiki sipareigojim einam j met dalis
Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai
Mok tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mok tinos sumos Europos S jungos biudžet
Mok tinos sumos biudžetus ir fondus
Gr žintinos finansavimo sumos
Kitos mok tinos sumos biudžetui
Mok tinos socialin s išmokos
Gr žintini mokes iai, mokos ir j permokos
Tiek jams mok tinos sumos
Su darbo santykiais susij sipareigojimai
Sukauptos mok tinos sumos
Kiti trumpalaikiai sipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalinink kapitalas
Rezervai
Tikrosios vert s rezervas
Kiti rezervai
Nuosavyb s metodo taka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einam j met perviršis ar deficitas
Ankstesni met perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUM , SIPAREIGOJIM , GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

Pastabos Nr.
3
P12

Paskutin ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutin pra jusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

4
1.199.847,38
933.472,97
170.094,99
3.447,57
92.831,85
22.763,55

5
1.171.934,09
914.638,36
166.244,00
2.512,24
88.539,49
26.489,94

22.763,55

26.489,94

324,80

365,00

324,80

365,00

P17

185,83

354,24

P17

22.252,92

25.770,70

P18

1.848,47

-3.915,48

1.848,47
5.763,95
-3.915,48

-3.915,48
-4.596,26
680,78

1.224.459,40

1.194.508,55

Direktor
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

Meilut Parnarauskien
(vardas ir pavard )

Vyr. buhalter
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

Milda Urbonien
(vardas ir pavard )
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ID:
D/L:
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VEIKLOS REZULTAT ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
III
III.1
III.2
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
C
D
I
II
III
E
F
G
H
I
J
I
II

Straipsniai
2
PAGRINDIN S VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstyb s biudžeto
Iš savivaldybi biudžet
Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij l š
Iš kit finansavimo šaltini
MOKES I IR SOCIALINI MOK PAJAMOS
PAGRINDIN S VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindin s veiklos kitos pajamos
Pervestin biudžet pagrindin s veiklos kit pajam suma
PAGRINDIN S VEIKLOS S NAUDOS
DARBO UŽMOKES IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSID V JIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINI PASLAUG IR RYŠI
KOMANDIRUO I
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS K LIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERT JIMO IR NURAŠYT SUM
SUNAUDOT IR PARDUOT ATSARG SAVIKAINA
SOCIALINI IŠMOK
NUOMOS
FINANSAVIMO
KIT PASLAUG
KITOS
PAGRINDIN S VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS BIUDŽET KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS S NAUDOS
FINANSIN S IR INVESTICIN S VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI APSKAITOS KLAID
TAISYMO TAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB S
METODO TAK
NUOSAVYB S METODO TAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJAN IAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Pastabos Nr.
3

P21
P02
P22

P21

Ataskaitinis
laikotarpis

eurais
Pra j s ataskaitinis
laikotarpis

4
782.759,12
780.319,12
20.618,79
726.972,99
23.495,23
9.232,11

5
700.169,76
697.201,71
14.942,88
663.473,61
4.756,22
14.029,00

2.440,00
2.440,00

2.968,05
2.968,05

-777.031,17
-677.043,66
-18.222,58
-16.134,47
-1.078,85
-1.498,94
-480,00
-2.895,00

-705.057,79
-628.701,44
-18.503,43
-15.168,83
-1.185,38
-2.983,21
-320,00
-209,41

-7.042,70

-8.542,52

-52.232,98
-401,99
5.727,95
36,00
36,00

-29.217,55
-226,02
-4.888,03
291,77
291,77

5.763,95

-4.596,26

5.763,95

-4.596,26

Direktor

____________

Meilut Parnarauskien

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavard )

Vyr. buhalter
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

Milda Urbonien
(vardas ir pavard )
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