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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Prie 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės 

I. BENDROJI DALIS 

Kauno apskrities VleSOJl biblioteka (toliau - Apskrities biblioteka) yra valstybės 

biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Jos steigėjas nuo 
2007 m. sausio 1 d. iki 2010 m.birželio 30 d. buvo Kauno apskrities viršininkas. Nuo 2010 m. 
liepos 1 d. savininko teises perėmė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. 
Apskrities biblioteka įkurta 1950 m. 

Apskrities biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, blanką su savo 
pavadinimu ir sąskaitas banke. Biblioteka yra ne PVM mokėtoja. Apskrities bibliotekos adresas: 
Radastų g. 2, LT -44164 Kaunas, įstaigos kodas 190758138, įregistravimo data 1997 m. birželio 
13 d. 

Apskrities bibliotekos nuostatus tvirtina Savininkas. 
Apskrities biblioteka yra paramos gavėja. 
Apskrities biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, 
Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,Savininko 
įsakymais ir kitais teisės aktais. 

Apskrities biblioteka finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų 
nustatyta tvarka. Apskrities bibliotekai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų 
nustatyta tvarka gautos lėšos. 

Apskrities biblioteka neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 21 O darbuotojų. 
Apskrities bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal 201 O m. gruodžio 31 d. galioj usį Lietuvos 
Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus 
atskaitomybės įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau 
VSAF AS), "KA VB apskaitos vadovo" nuostatas patvirtintas 2009 m. gruodžio 31 d. KA VB 
direktoriaus įsakymu Nr.V-82. 



2 

Šioje finansinėje atskaitomybėje visos sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos 
nacionaline valiuta- litais.Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litai 
už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos Bankas. 
Apskrities biblioteka sudaro žemesniojo lygio finansines ataskaitas. 

Nematerialusis turtas 
Nematerialusis turtas pirminio pripazm1mo momentu apskaitoje registruojamas įsigyjimo 
savikaina. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialiojo 
turto apibrėžimą, yra lengvai atskiriamas nuo kitų materialiojo turto vienetų, tikėtina, kad 
Apskrities biblioteka būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai 
nustatyti turto įsigyjimo ir pasigaminimo savikainą, Apskrities biblioteka turi teisę tuo turtu 
disponuoti ir jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. Apskrities biblioteka gali gauti 
nematerialų turtą nemokamai arba įsigyti už simbolinį atlygį. Nemokamai gautam turtui 
priskiriamas ir Apskrities bibliotekai paaukotas ar padovanotas turtas. Po pirminio pripažinimo 
nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigyjimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 
sukauptus nuvertėjimus, jei tokių yra. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant 
tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Apskrities bibliotekos 
nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra lygi nuliui. 
Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

Eil. Turto grupės Turto amortizacijos 
Nr. normatyvas (metai) 
1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė 2 

dokumentacija 
2. Patentai,išradimai,licencijos, įsigytos kitos teisės 4 
3. Kitas nematerialus turtas 2 
4. Prestižas 5 

Ilgalaikis materialusis turtas 
Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigyjimo 
savikaina. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 
ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą, pagrįstai tikėtina, kad Apskrities biblioteka būsimaisiais 
laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigyjimo ar 
pasigaminimo savikainą, Apskrities biblioteka turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti. 
Apskrities biblioteka gali gauti ilgalaikį materialų turtą nemokamai arba įsigyti už simbolinį atlygį. 
Nemokamai gautam turtui priskiriamas ir Apskrities bibliotekai paaukotas ar padovanotas turtas. 
Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas įsigyjimo savikaina, atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus nuvertėjimus, jei tokių yra. Ilgalaikio materialiojo turto 
vienetai, kurių apskaitai taikomas tikrosios vertės metodas, po pirminio pripažinimo yra 
apskaitomas tikrąja verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant 
tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Apskrities bibliotekos ilgalaikio 
materialiojo turto likvidacinė vertė yra lygi nuliui. 
Nustatytos šios materialioj o turto grupės ir turto nusidėvėjimo normatyvai: 

Eil. Turto grupės Turto nusidėvėjimo 
Nr. normatyvas (metai) 
1. Pastatai 
1.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos- iki 2,5 plytos 100 

storio, blokų, .. ) 
1.2. Tašytų rąstų pastatai 40 
1.3 . Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 15 
2. Infrastruktūros ir kiti statiniai 
2.1. Infrastrukturos statiniai 
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2.1.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 60 
2.1.2. Metaliniai 35 
2.1.3. Mediniai 15 
2.2 .. Kiti statiniai 15 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai 
3.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo 19 

darbai 
4. Mašinos ir įrenginiai 
4.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai 10 
4.2. Medicinos įranga 6 
4.3. Apsaugos įranga 10 
4.4. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio 5 . . . . 

· Įrengimai 

4.5. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų 10 
tinklų valdymo įrenginiai ir įranga 

4.6. Kitos mašinos ir įrenginiai 20 
5. Transporto priemonės 
5.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6 
5.2. Specialus automobiliai 4 
5.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir 5 

puspriekabės 
5.4. Kitos transporto priemonės 6 
6. Baldai ir biuro įranga 
6.1. Baldai 11 
6.2. Kompiuteriai ir jų įranga 7 
6.3. Kopijavimo or dokumentų dauginimo priemonės 8 
6.4. Kita biuro įranga 8 
7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 
7.1. Scenos meno priemonės 10 
7.2. Muzikos instrumentai 30 
7.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 10 
7.4. Specialieji drabužiai ir avalynė 2 
7.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10 

Spaudiniai Apskrities bibliotekoje apskaitomi vadovaujantis 12-ju VSAF AS "Ilgalaikis 
materialusis turtas". 

Biologinio turto Apskrities biblioteka neturi. 

Atsargos 
Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, Jei JOS atitinka atsargų apibrėžimą. 

Registruojant atsargas, jos įvertinamos įsigyjimo ar pasigaminimo savikaina. Apskaičiuojant 

sunaudotų atsargų savikainą, taikomas konkrečių kainų ir nuolat apskaitomų atsargų būdas. 
Atiduota naudoti veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Šio 
inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose . 

Finansinis turtas 
Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 
17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirmą kartą pripažindama 
finansinį turtą, Apskrities biblioteka įvertina jį įsigyjimo savikaina. 

Gautinos sumos 
Gautinos sumos registruojamos tada, kai Apskrities biblioteka įsigyja teisę gauti pinigus ar kitą 
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finansinį įsipareigojimą pagal 17-ąjį VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". 
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigyjimo savikaina. 
V ėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 
nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigyjimo 

savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

Finansavimo sumos 
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAF AS nustatytus kriterijus. 
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamas su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

Finansiniai įsipareigojimai 
Pirmojo pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigyjimo savikaina. Vėliau šie 
įsi pareigoj imai į vertinami: 
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai- amortizuota savikaina; 
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai- įsigyjimo savikaina. 

Atidėjinys 
Atidėjinys apskaitomas tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Apskrities biblioteka turi teisinį 
įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, 
yra didesnė už tikimybę, kad nereikės ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. 

Atidėjiniai peržiūrimi kiekvieną finansinio ataskaitų rinkinio sudarymo dieną ir koreguojami, kad 
atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą. 

Pinigai ir jų ekvivalentai 
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose bei pinigai kelyje. Pinigų ekvivalentai yra 
trumpalaikis finansinis turtas. Pinigai ir jų ekvivalentai pagal paskirtį yra: biudžeto asignavimai, 
nebiudžetinės lėšos, specialit!ių programų lėšos. 

Pinigų srautų ataskaitoje pinigų srautai yra grupuojami į piniginius srautus iš pagrindinės, 

investicinės ir finansinės veiklos. 

Pajamų pripažinimas 
Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Apskrities biblioteka gaus su sandoriu susijusią 

ekonominę naudą ir kai galima patikimai įvertinti pajamas bei su pajamų uždirbimu susijusias 
sąnaudas. Apskrities bibliotekos pajamomis laikoma tik jos pačios gaunamos ekonominės naudos 
padidėjimas. Apskrities bibliotekos pajamomis nepripažįstamos trečit!ių asmenų vardu surinktos 
sumos, kadangi tai nėra Apskrities bibliotekos gaunama ekonominė nauda. 
Pajamos už teikiamas paslaugas ir negyvenamų patalpų nuomą pripažįstamos suteikus paslaugas. 
Delspinigiai pripažįstami pajamomis, juos priskaičius, išrašant sąskaitą faktūrą. 
Apskrities biblioteka tretiesiems asmenims kiekvieną mėnesį pateikia sąskaitas už šildymą, 

elektros energiją, remdamasi paskaičiavimais ir elektros energijos apskaitos prietaisų parodymais. 

Sąnaudų pripažinimas 
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo 
principu, tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos - kai uždirbamos su jomis susijusios 
pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos, kompensuojamos gautinomis arba 
gautomis finansavimo sumomis, pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, 
kurį buvo patirtos. 
Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnit!ių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per 
ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamos ar prisiimtiems įsipareigojimams. Išlaidos, skirtos 
pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos kaip turtas ir sąnaudomis 
bus pripažįstamos būsimaisiais laikotarpiais. 
Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos 
sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 d. 
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Mokesčių Europos sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra 
patiriamas. 

Užsienio valiutos 
Užsienio valiuta išreikšti sandoriai pirmm10 pripažinimo metu įvertinami ir registruojami 
apskaitoje, taikant sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumas tarp valiutos kurso ir valiutos keitimo 
kurso, susidarę keičiant valiutą, laikomas banko paslauga ir apskaitoje registruojamas veiklos 
sąnaudų sąskaitose. Kiekvieną paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną valiutiniai straipsniai ir 
išankstiniai apmokėjimai už turtą įvertinami (perkainojami) taikant tos dienos užsienio valiutos 
kursą. 

Turto nuvertėjimas 
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant 
finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar 
išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto 
balansine verte. 
Pripažinus ilgalaikio materialioje ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos 
būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, 
kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą 
likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo 
tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. 
Apskrities bibliotekos turto vertės sumažėjimas yra nustatomas,ataskaitinių finansinių metų 

pabaigoje, sudarant finansines ataskaitas. 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 
Apskrities bibliotekos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys 
įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi 
finansinės būklės, veiklos rezultatt! ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, 

pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

Tarpusavio užskaitos 
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 
užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo 
išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 
rezultatus. Apskaitos principt! bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio 
laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

Apskaitos politikos keitimas 
Apskrities biblioteka pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 
Apskrities bibliotekos finansinės būklės , veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi 
tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų 
atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo 
apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas 
finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika 
taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra 
pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. 

Apskaitinių įverčių keitimas 
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi 
atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Apskrities bibliotekos 
apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, 
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kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik 
finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, 
pateikiama aiškinamajame rašte. 

Apskaitos klaidų taisymas 
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių 
laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška 
individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra 
didesnė nei 0,025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

Apskrities biblioteka pagal segmentus atlieka vieną valstybės funkciją: poilsis, kultūra ir 
religija (kodas 8.2.1.1.). 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

Pastaba N r.l. 201 O m. sausio 1 d. pasikeitė ilgalaikio materialaus ir ilgalaikio 
nematerialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvai, kurie turėjo įtakos 2010 m. ir turės 
įtakos ateinančių laikotarpit}; veiklos rezultatams. 

Pastaba Nr.2. Apskrities bibliotekos veikloje nenumatomas restruktūrizavimas ar veiklos 
nutraukimas. 

Pastaba Nr.3. Ilgalaikis nematerialus turtas: 
Per ataskaitinį laikotarpį šio turto nebuvo įsigyta, nurašyta už 617,00 Lt.Turto kuris yra visiškai 
amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigyjimo savikaina, ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje- 91352,00 Lt, iš jų: 

Programinė įranga ir jos licencijos - 90483 ,00 Lt; 
Kitas nematerialusis turtas- 869,00 Lt. 
Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pagal ilgalaikio nematerialiojo turto grupes pateikta 13-ojo VSAF AS "Ilgalaikis 
nematerialusis turtas" 1 priede. 
Pridedama. 13-ojo VSAF AS 1 priedas (2 lapai). 

Pastaba Nr.4. Ilgalaikis materialus turtas: 
Per ataskaitinį laikotarpį iš Kauno apskrities viršininko administracijos, iš balanso į balansą gautas 
lengvasis automobilis, kurio įsigyjimo savikaina - 60000,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas 29000,00 
Lt. 
Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje 
įsigyjimo savikaina, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 348248,12 Lt, iš jų: 
Kitos mašinos ir įrenginiai- 130167,00 Lt; 
Baldai- 18559,00 Lt; 
Kompiuterinė įranga - 169522,00 Lt; 
Transporto priemonių- 30000,00 Lt. 
Nekilnojama kultūros vertybė - Apskrities bibliotekos pastatas esantis Donelaičio g. 8, 2010 m. 
pabaigoje užregistruotas tikrąj a verte - 3914000,00 Lt (Nekilnojamojo turto Registrų centrinio 
duomenų banko 2010-11-15 išrašas). 
Apskrities bibliotekos apskaitoje užregistruotas Kilnojamos kultūros vertybės - 6 vnt.,(LR 
Kultūros ministro 2004 m. spalio 11 d.įsakymas Nr. ĮV -338) balansinė vertė 7,00 Lt. Kilnojamos 
kultūros vertybės įkainotos: 4 vnt.- simboline 1 lito verte, 2 vnt.- įsigyjimo savikaina. 
Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pagal ilgalaikio materialioj o turto grupes pateikta 12-ojo VSAF AS "Ilgalaikis 
materialusis turtas" 1 priede. 
Pridedama. 12-ojo VSAF AS 1 priedas (2 lapai). 

Pastaba Nr.S. Atsargos: 
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Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį iš viso - 43749,00 Lt, iš jų: 
Pagrindinės veiklos sąnaudos - 41624,00 Lt, 
Kitos veiklos sąnaudos- 2125 ,00 Lt. 
Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 
8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priede. 
Pridedama. 8-ojo VSAF AS 1 priedas (2 lapai). 

Pastaba Nr.6. Išankstiniai apmokėjimai: 
Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pbaigoje 13681,00 Lt, iš jų: 
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 10895,00 Lt, iš jų: 
Išankstiniai apmokėjimai už 2011m. spaudinių prenumeratą (negautos sąskaitos faktūros) -
10701,00 Lt; 
Išankstinis apmokėjimas UAB "Kauno vandenys"- 194,00 Lt, paslaugos suteiktos 2011 m. sausio 
mėn. 

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: 

Eil. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos Paskutinė ataskaitinio 
Nr. laikotarpio diena (Lt) 
1. Spaudinių prenumerata 2386,00 
2. Viešojo transporto elektroniniai. bilietai 400,00 

IS VISO: 2786,00 

Pastaba Nr.7. Gautinos sumos už turto naudojimo, teikiamas paslaugas: 
Iš paslaugų pirkėjų gautinos sumos 2010-12-31 - 12211,00 Lt (įsiskolinimas už 2010 m. spalio
gruodžio mėn.). 

Pastaba Nr.8. Sukauptos gautinos sumos: 
Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 195834,00 Lt, iš jų: 
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamų įmokas -20979,00 Lt. 
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto: 

Eil. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto Paskutinė ataskaitinio 
Nr. laikotarpio diena (Lt) 
1. Sukauptiems atostoginiams 107315,00 
2. Sukauptoms įmokoms Sodrai 33252,00 
3. Tiekėjams už suteiktas paslaugas 2549,00 
4. Kitos išmokas (kompensacija darbuotojai) 31739,00 

IS VISO: 174855,00 

Pastaba Nr.9. Kitos gautinos sumos: 
Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 8949,00 Lt, iš jų: 
Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų ( avansas bilietų įsigyjimui ,kitos lėšos - "Mokymosi visą 
gyvenimą programa") - 5757,00 Lt; 
Gautų ir nepervestų sumų, už suteiktas paslaugas, likutis Apskrities bibliotekos atsiskaitomojoje 
sąskaitoje- 3192,00 Lt. 
Informacija apie per vienus metus gau tinas sumas pateikta 17 -o jo VSAF AS "Finansinis turtas ir 
finansiniai įsipareigojimai" 7 priede. 
Pridedama. 17-ojo VSAFAS 7 priedas (I lapas). 

Pastaba Nr.lO. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: 
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų- 40978,00 Lt, iš jų: 
Pinigų banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) likutis- 0,00 Lt. 

Pinigų banko sąskaitoje (įplaukos už paslaugas) likutis- 3149,00 Lt, iš jų: 
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3149,00 Lt- pervestinos pajamų įmokos už teikiamas paslaugas, pervesta LR Kultūros ministerijai 
2011-01-06 ir 2011-01-07. 

Pinigų banko sąskaitoje ( pavedimų lėšos) likutis- 21090,00 Lt, iš jų: 
15022,00 Lt - 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos; 
4881,00 Lt - privačių juridinių ir fizinių asmenų parama, pagal paramos gavimo sutartis, skirta 
spaudinių įsigyjimui bei Apskrities bibliotekos nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms 
įgyvendinti; 

784,00 Lt - projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra", projekto vykdymas 
numatytas iki 2012 m.(Europos sąjungos finansinė parama); 
403,00 Lt - projektas "Mokymosi visą gyvenimą programa" (201 O m. rugsėjo 2 d. sutartis Nr. 
LLP-GRU-MP-2009-LT-00096 su Švietimo mainų paramos fondu), projekto vykdymo laikotarpio 
pabaiga 2011 m. liepos 31 d. 

Pinigai banko sąskaitoje (įplaukos už šildymą, elektros energiją, ir kita) likutis- 1081,00 Lt, iš jų: 
75,00 Lt,trečiųjų asmenų pervestos sumos už elektros energiją; 
660,48 Lt - kitos pervestinos sumos už parduotas kopijavimo kredito korteles (savitarnos 
kopijavimo aparatų įrengimo Kauno apskrities viešosios bibliotekos patalpose bei jų techninio 
aptarnavimo 2010 m. liepos 23 d. sutartis); 
132,52 Lt- kitos pervestinos sumos; 
43,00 Lt- pervestinos pajamų įmokos už teikiamas paslaugas, pervesta LR Kultūros ministerijai 
2011-01-06 ir 2011-01-07; 
170,00 Lt- turto pardavimo pajamos. 

Pinigų banko sąskaitoje (eurais) likutis 4534,74 EUR (ekvivalentas 15658,00 Lt); 
4534,74 EUR (ekvivalentas 15658,00 Lt) - projektas "Mokymosi visą gyvenimą programa" (2010 
m. rugsėjo 2 d. sutartis Nr.LLP-GRU-MP-2009-LT-00096 su Švietimo mainų paramos fondu), 
projekto vykdymo laikotarpio pabaiga 2011 m. liepos 31 d. 
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir 
finansiniai įsipareigojimai" 8 priede. 
Pridedama. 17-ojo VSAFAS 8 priedas (I lapas). 

Pastaba Nr.ll. Finansavimo sumos: · 
Finansavimo sumos pateiktos 20-ojo VSAF AS " Finansavimo sumos" 4 priede "Finansavimo 
sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį". 
Pridedama. 20-ojo VSAF AS 4, 5 priedai ( 2 lapai). 

Pastaba Nr.12. Atidėjiniai: 
Apskrities biblioteka ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje užregistravo atidėjinį žalos 
atlyginimui, dėl susirgimo profesine liga, atidėjinys suformuotas devynių metų laikotarpiui. 
Pirminio pripažinimo metu apskaitoje atidėjinys užregistruotas diskontuota verte. 
Informacija apie atidėjinių paskirtį pateikta 18-ojo VSAF AS "Atidėjiniai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai , neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai" 3 priede. 
Informacija apie atidėjinių panaudojimo laiką pateikta 18-ojo VSAF AS "Atidėjiniai, neapibrėžtieji 
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai" 4 priede. 
Pridedama 18-ojo VSAF AS 3,4 priedai (2 lapai). 

Pastaba Nr.13. Tiekėjams mokėtinos sumos: 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinos sumos- 4548,00 Lt, iš jų: 
Trečiųjų asmenų įsiskolinimas už elektros energiją 2011-12-31 - 1965,48 Lt, įsiskolinimą apmoka 
pagal sutartyse nustatytus terminus, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio, einančio po 
ataskaitinio mėnesio paskutinės dienos. 
Įsiskolinimas tiekėjams, iš biudžeto lėšų, už ryšio, komunalines, kitas paslaugas - 2582,52 Lt. 
Visas įsiskolinimas tiekėjams apmokėtas iki 2011 m. sausio mėn. 
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Pastaba Nr.14. Sukauptos mokėtinos sumos: 
Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -143759,00 Lt, iš jų: 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje užregistruota trumpalaikių išmokų darbuotojams 
įsipareigojimai , už mokamą ne darbo laiką (sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų 
sąnaudos)- 140566,00 Lt, 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta pervestina suma biudžetui už teikiamas paslaugas, LR 
Kultūros ministerijai pervesta 2011-01-06/07 - 3193,00 Lt. 

Pastaba Nr.lS. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: 
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 793,00 Lt, iš jų: 
660,48 Lt - kitos pervestinos sumos už parduotas kopijavimo kredito korteles (savitarnos 
kopijavimo aparatų įrengimo Kauno apskrities viešosios bibliotekos patalpose bei jų techninio 
aptarnavimo 201 O m. liepos 23 d. sutartis); 
132,52 Lt- kitos pervestinos sumos. 
Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas, nacionaline ir užsienio valiuta pateikta 17-ojo 
VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 12 ir 13 prieduose. 
Pridedama 17 -o jo VSAF AS 12, 13 priedai (2 lapai). 

Pastaba Nr.16. Tikrosios vertė rezervas: 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tikrosios vertės rezervą sudaro nekilnojamosios kultūros 

vertybės tikrosios vertės padidėjimas - 3728990,00 Lt (Nekilnojamojo turto Registrų centrinio 
duomenų banko 2010-11-15 išrašas). 

Pastaba Nr.17. Einamųjų metų deficitas: 
Sukauptas einamųjų metų deficitas 23885 ,00 Lt, iš jų: 
23793 ,00 Lt - deficitas iš kitos pagrindinės paslaugų teikimo veiklos; 
92,00 Lt- deficitas iš kitos veiklos 

Pastaba Nr.18. Ankstesnių metų perviršis: 
Sukauptas ankstesnių metų perviršis- 75517,00 Lt, iš jų: 

67179,00 Lt - sukauptas perviršis iš kitos pagrindinės paslaugų teikimo veiklos. 
2629,00 Lt- kompensuotų patalpųnuomos nuompinigiai iki 2009-12-31; 
5709,00 Lt- kitos veiklos. 

Pastaba Nr.19. Veiklos rezultatų ataskaita: 
Pagrindinės veiklos pajamos - 5558858,00 Lt, iš jų: 
Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto lėšų - 5295294,00 Lt; 
Finansavimo pajamos iš ES lėšų - 63663 ,00 Lt; 
Iš kitų finansavimo šaltinių - projektų, paramos lėšos- 94384,00 Lt; 
Pagrindinės veiklos kitos pajamos, paslaugų teikimo pajamos- 105517,00 Lt. 

Kitos veiklos pajamos - 5905,00 Lt, iš jų: 

5566,00 Lt - patalpų nuomos pajamos; 
339,00 Lt turto pardavimo pajamos. 

169,00 Lt 50% turto pardavimo pajamų pervesta valstybiniai mokesčių inspekcijai. 

Pagrindinės veiklos sąnaudos - 5582651 ,00 Lt; 

Kitos veiklos sąnaudos- 5828,00 Lt, iš jų: 
2629,00 Lt - kompensuotų patalpų nuomos nuompinigių iki 2009-12-31 ; 
3199,00 Lt- kitos veiklos. 

Pastaba Nr.20. Pinigų srautų ataskaita: 
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš valstybės biudžeto iš viso - 4964 784,00 Lt: 
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Programa "Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida" (programos 
kodas 02 003)- 4791054,00 Lt; 
Programa "Specialioji kultūros paslaugų teikimo programa" (programos kodas 04 081) -
131142,00 Lt; 
Programa "Kultūros rėmimo fondas" (programos kodas 04 002)- 3000,00 Lt. 
Projektų finansavimas ,sutartys su LR Kultūros ministerija: 
"Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projekto įvykdymo sutartis" 2010 m. birželio 15 d. Nr.ST 
38-7, sutarties suma 12268,00 Lt; 
"Kultūros rėmimo fondo kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo sutartis" 2010 m. 
balandžio 7 d. Nr.KRF-S-60, sutarties suma 5000,00 Lt; 
Viešosios bibliotekos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti sutartis" 2010 
m. balandžio 20 d. Nr. St 31-34, gauta suma 22320,00 Lt. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš ES,užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų -
67629,00 Lt. Lėšos gautos iš Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos,projekto 
"Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra" (projekto Nr.VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001) 
vykdymui. 

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių - 27104,00 Lt. 2 % gyventojų pajamų mokesčio paramos 
lėšos, juridinių asmenų parama. 

Už suteiktas paslaugas iš biudžeto - 110408,00 Lt, pajamos gautos už suteiktas paslaugas. 

Kitos įplaukos - 103666,00 Lt, trečitĮjų asmenų kompensuotos sąnaudos ir kitos lėšos gautos 
pagal sutartis su ne viešojo sektoriaus subjektais. 

Pervestos lėšos iš viso - 109522,00 Lt: 
LR Kultūros ministerijai, pervestos pajamų įmokos už teikiamas paslaugas ir turto nuomą. 

Išmokos iš viso - 5184906,00 Lt: 
Detali informacija apie išmokas atskleista 5-ojo VSAF AS "Pinigų srautų ataskaita" 2 priede, 
eil.Nr. nuo III.l iki III.12. 

Investicinės veiklos pinigų srautai iš viso - 72769,00 Lt: 
Bibliotekos fondų įsigyjimas - 72769,00 Lt. 

Financinės veiklos pinigų srautai - 72769,00 Lt; 
Iš valstybės biudžeto 66965 ,00Lt: 
Programa "Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida"(programos 
kodas 02 003)- 59299,00 Lt; 
"Viešosios bibliotekos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti sutartis" 2010 
m. balandžio 20 d. Nr. St 31-34, gauta - 7666,00 Lt. 
Iš kitų šaltinių - 5804,00 Lt: 
Fizinių asmenų parama - 1000,00 Lt; 
2% gyventojų pajamtĮ mokesčio paramos lėšos - 4804,00 Lt. 
Pridedama. 5-ojo VSAF AS 2 priedas (2 lapai). 

Pastaba Nr.21 Sąnaudos 
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: 

Dar·bo užmokesčio sąnaudos 
Socialinio draudimo 

Eil. sąnaudos 

Nr. 
Darbo santy kiL! rū š is 

Ataskaitinis 
Praėjęs 

Ataskaitinis 
Praėjęs 

laikotarpis 
ataskaitinis 

laikotarpis 
ataskaitinis 

laikotarpis laikotarpis 
1 2 3 4 5 6 

1. Etatų sąraše nurodyti 3429330 1058134 

Darbuotojų skaičius (vnt.) 

Ataskaitinis Praėjęs 

laikotarpis ataskaitinis 
laikotarpis 

7 8 
210 
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darbuotojai 
2. Kiti darbuotojai, kurie 3847 

.. 
1861 

teikė paslaugas ir 
atliko darbus pagal 
kitas nei darbo 
sutartis, savo 
ekonomine prasme 
atitinkančias darbo 
santykių esmę (t.y. 
dirbantiems pagal 
terminuotas, autorines 
ir panašias darbo 
sutartis) 

3. Kompensacija, žalos 31739 
atlyginimui dėl 
susirgimo profesine 
liga 

3. Iš viso: 3464916 1059995 

Pastaba Nr.22 
Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio 
laikotarpio dieną: 

Eil. 
Balansinė vertė 

Nr. 
Turto grupė Praėjęs ataskaitinis 

Ataskaitinis laikotarpis 
laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Nekilnojamos kultūros vertybės 27221,00 

3. Iš viso: 27221,00 
Valstybės turto panaudos sutartis 2010 m. lapkričio 11 d.Panaudos gavėjas Kauno prekybos, 
pramonės amatų rūmai , patalpos perduotos 5 ( penkerių) metų laikotarpiui. Perduotų patalpų 
plotas 384,04 kv.metrai. 

Pastaba Nr.23 
Pagal panaudos sutartis gauto turto balansinė vertė pagal turto grypes paskutinę ataskaitinio 
laikotarpio dieną: 

Balansinė vertė 
Eil. 

Turto grupė 
Nr. Ataskaitinis laikotarpis 

1 2 3 
1. Zemė 252412,00 
2. Bibliotekų fondas 57801,00 
3. Iš viso: 310213 ,00 
Zemė-Valstybinės žemės panaudos sutartys ( 2 sklypai): 
2004m. gruodžio 14d. Nr.M19/20040344, sklypo vertė - 172685,00 Lt, 
1996m. birželio 03 d. Nr.M19/96-2288 , sklypo vertė- 79727,00 Lt. 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

4 
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Bibliotekų fondas- Kauno apskrities viešajai bibliotekai perduotas, Goethes instituto bibliotekos 
fondas, 2009 m. kovo 05 d. susitarimas. 

Direktorė Asta Naudžiūnienė 

Vyriausioji buhalterė Vita Mozūrienė 


