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Kazlų Rūda
I. BENDROJI DALIS
1. Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – biblioteka) yra biudžetinė
įstaiga, įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialo Juridinių asmenų
registre 2000 m. gegužės 29 d., registro Nr. 021151, įstaigos kodas 188207359.
2. Bibliotekos buveinė – Vytauto g. 21, Kazlų Rūda.
2.1. Bibliotekos veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – bibliotekų ir
archyvų veikla (91.01).
3. Biblioteka neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.
4. Bibliotekos filialai:
4.1. Antanavo kaimo biblioteka (Sūduvos g. 1-5, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav.),
4.2. Ąžuolų Būdos kaimo biblioteka (Ąžuolų Būdos k., Kazlų Rūdos sav.),
4.3. Bagotosios kaimo biblioteka (Bagotosios k., Kazlų Rūdos sav.),
4.4. Bebruliškės kaimo biblioteka (Bebruliškės k., Kazlų Rūdos sav.),
4.5. Būdos kaimo biblioteka (Būdos k., Kazlų Rūdos sav.),
4.6. Jankų kaimo biblioteka (Jankų k., Kazlų Rūdos sav.),
4.7. Jūrės miestelio biblioteka (P. Povilaičio g. 2A, Jūrės mstl., Kazlų Rūdos sav.),
4.8. Kazlų kaimo biblioteka (Medelyno g. 4, Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.),
4.9. Plutiškių kaimo biblioteka (Mokyklos g. 5, Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav.),
4.10. Višakio Rūdos kaimo biblioteka (Ąžuolo g. 1, Višakio Rūdos k., Kazlų Rūdos
sav.).
II. PASTABOS
5. Nuo 2010 m. sausio 1 d. bibliotekos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir
atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d.
įsakymu Nr. 1K-455 ,,Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 1485952; 2009, Nr. 74-3020), bibliotekos direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-24
patvirtintas bibliotekos sąskaitų planas.
7. Įstaigos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas nenumatomas.
8. Įstaigoje neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo atskaitinių
finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinių ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.
9. Įstaigoje sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.
10. Įstaigoje reikšmingų įvykių nebuvo.
11. Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas ir 13-ojo VSAFAS
“Nematerialusis turtas“ Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos ilgalaikis materialusis ir
ilgalaikis nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte ( įsigijimo savikaina
atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą). Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.
12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008-06-20 įsakymu
Nr1K-220 „8 VSAFAS „Atsargos“ VII skirsnio „Pripažinimas sąnaudomis“38 punktu, visas

trumpalaikis turtas kiekine ir pinigine verte perkeliamas į už balansinę sąskaitą ,nes yra atiduotas
naudoti materialiai atsakingiems asmenims.
Reikšmingų sumų paaiškinimas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“4 priedas “Finansavimo sumos pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
1. eilutėje parodytos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (0,00 Lt.)
.
2.2 eilutėje parodytos finansavimo sumos gautos iš savivaldybės biudžeto
nepiniginiam turtui įsigyti 500 Lt. Ir kitoms išlaidoms kompensuoti 84799,58Lt.
4. eilutėje „iš kitų šaltinių“ parodytos sumos –nemokamai gautas turtas 44041,3
nematerialusis turtas –programinė įranga iš „Microsoft“, bibliotekų fondo nemokamai gauta- už
2450,00 Lt iš Kultūros ministerijos ir už 1257,00 Lt. Iš įvairių tiekėjų.
5. eilutėje parodyta bendri finansavimo sumų pokyčiai per 2012m.I ketvirtį.
6-ojo VSAFAS priedas „Informacija apie kontroliuojamus , asocijuotus ir kitus
subjektus“ nepildyta ,nes nėra nurodytų subjektų. Priedas „Informacija apie ilgalaikius terminuotus
indėlius „ nepildoma ,nes nėra indėlių.
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