
1 

 

VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIS MUZIEJUS  

Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r., LT-15168, Lietuvos Respublika,  

 įmonės kodas 300607010 

 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

PRIE 2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

I BENDROJI DALIS 

1. „Vilniaus krašto etnografinis muziejus“ (toliau - muziejus) yra Vilniaus rajono savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Muziejaus 

centrinė buveinė - Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r., LT-15168, Lietuvos 

Respublika,  įmonės kodas 300607010. Muziejaus pavadinimo santrumpa - VKEM.  

2. Muziejus svarbiausia veikla yra saugoti, kaupti, eksponuoti bei populiarinti Vilniaus krašto 

materialinės ir dvasinės kultūros vertybės ir gamtos objektus ir yra įregistruota Juridinių 

asmenų registre 2011 m. gruodžio 16 d.  

3. Darbuotojų skaičius praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo 29, o ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje – 34, vidutinis metinis darbuotojų skaičius 31. Finansinės ataskaitos teikiamos už 

pilnus 2020 biudžetinius metus. 

4. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos valiuta, eurais. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

5. Muziejaus finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje ir atitinka VSAFAS. 

6. Apskaitos politika yra buhalterinės apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas 

parengtas ir patvirtintas  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. 

gruodžio mėn. 18 d. įsakymu Nr. A27(1)-3520 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos ir kitų biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimu‘‘. 

Apskaitos sąskaitų planas parengtas ir patvirtintas VKEM, direktoriaus 2015 m. gruodžio 

mėn. 27 d. įsakymu Nr. V-69. Muziejaus apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos 

duomenys atitiktų VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, 

įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS 

„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.  

7. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programą „Biudžetas Vs“. 
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Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

Nematerialusis turtas 

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

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

9. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. 

10. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami  nematerialiojo turto 

sąskaitose. 

11. Naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas yra 

parodomas likutinė vertė. 

12. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

13. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai  nustatyti ir 

patvirtinti Vilniaus krašto etnografinio muziejaus  direktoriaus 2019 m. birželio mėn. 14 d. 

įsakymu Nr. V-29 „Dėl  minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės  nustatymo ir 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių  normatyvų patvirtinimo“ . 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

14. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo 

turto pripažinimo kriterijus. 

15. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes. 

16. Įsigytas ilgalaikis materialusis  turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo kaina, pagal 

ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo 

savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.  

17. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

18. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus nekilnojamas kultūros 

vertybes finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Nekilnojamos kultūros vertybės po pirminio 

pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. 
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19. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, 

kai ilgalaikis turtas pradėtas eksploatuoti ir yra nuosekliai paskirstomas per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką. 

20. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus 

“Vilniaus krašto etnografinio muziejaus”  direktoriaus 2019 m. birželio mėn. 14 d. įsakymu 

Nr. V-14 „Dėl  minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės  nustatymo ir ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių  normatyvų patvirtinimo“. 

21. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo, jei 

yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. 

 

Atsargos 

22. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 

23. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

taikomas konkretus kainų būdas. 

24. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 

25. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Atsargos naudojamos ir sunaudotos 

įstaigos veikloje kiekvieną mėnesį nurašomos, o atiduotas naudoti ūkinis inventorius 

iškeliamas į nebalansinę sąskaitą, todėl jo likučio balanse nelieka. 

26. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma 

nebalansinėse sąskaitose. 

 

Gautinos sumos 

27. Gautinos sumos registruojamos tada, kai muziejus įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį 

turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.  

28. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

 

Finansavimo sumos 

29. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ 

nustatytus kriterijus. 

30. Finansavimo sumos – muziejus iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos 

(finansinė parama), užsienio valstybių ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas 

turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 
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30.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;  

30.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

30. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

31. 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. 

32. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis 

susijusios sąnaudos. 

Finansiniai įsipareigojimai 

33. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama pagal 17-ojo 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedo nustatytą formą. 

34. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama 

pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priedo 

nustatytą formą. 

 

Pajamos 

35. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos 

pajamos“. 

36. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos yra registruojamos 

apskaitoje, kai yra patiriamos sąnaudos susijusios su šiomis pajamomis. 

37. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį yra uždirbamos (suteikiamos paslaugos, parduodamas turtas) 

nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

38. Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į: 

38.1. pagrindinės veiklos; 

38.2. kitos veiklos; 

38.3. finansinės ir investicinės veiklos 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

39. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. 
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Sąnaudos 

40. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. 

Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai 

nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.  

41. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Išlaidos, kurias per ataskaitinį laikotarpį neįmanoma tiesiogiai susieti su 

konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

42. Apskaitoje darbuotojams mokėtinos sumos už kasmetines atostogas kaupiamos ir 

pripažįstamos ataskaitinių metų gruodžio mėnesį.  

 

Apskaitos politikos keitimas 

43. Muziejus pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų 

galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo 

reikia muziejaus finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų 

keitimosi tendencijoms nustatyti.  

 

Apskaitos klaidų taisymas 

44. 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 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo 

sumų vertės.                                            

                                                                 

III PASTABOS 

Pastaba Nr. 1 (VSAKIS P03) Nematerialusis turtas 

45. Informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta pagal 13-to standarto 1 priedo nustatytą formą.  

46. Įstaiga turi šias nematerialiojo turto grupes:  

• programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina - tarnavimo laikas 1 metai; 

• kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina - tarnavimo laikas 1 metai. 

47. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, įstaiga neturi.  

48. Nematerialiojo turto  apskaitoje nėra turto nuvertėjimo. 

49. Nematerialaus turto judėjimo palyginimas 2019 metu su 2020 metais, eurais:  
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 *3588,97 Eur, tai yra:  

• kitas nematerialusis turtas 1882,24 Eur.; 

• programinė įranga ir jos licencijos – 1706,73 Eur. 

50. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo 

garantija, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra. 

 

Pastaba Nr. 2 (VSAKIS P04) Ilgalaikis materialusis turtas 

51. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės, pagal ilgalaikio materialiojo 

turto grupes, pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“ 1 priedo nustatytą formą. 

52. Ilgalaikio materialaus turto judėjimo palyginimas 2019 metu su 2020 metais, eurais: 

Metai Įsigijimas 
Neatlygintinai gautas 

turtas 

Nusidėvėjimas per 

ataskaitinį laikotarpį 
Nurašytas Perduotas 

2019 67564,18 79460,70 19786,00  19786,00 

(19785,70 

sukauptas 

nusidėvėjimu) 

39776,12  

(30468,01 sukauptas 

nusidėvėjimas) 

2020 137937,10 0 51111,66 0 0 

Pokytis 70372,92 -79460,70 31325,66 -18979,70 -39776,12 

 

53. Nekilnojamos kultūros vertybė, pastatas - kultūros pastatas (Maišiagala, Algirdo g. 4) 

apskaitoje užregistruotas pagal tikrąją vertę 1027290,00 Eur (vertė nustatyta pagal draudimo 

polisą, 2019-12-04). Pastato tikroji verte 2019 metų ir 2020 metų nepasikeitė.  

54. Pagal Finmin išaiškinimą, nesant registracijai Kultūros paveldo registre ir įstaigos komisijos 

sprendimo dėl pripažinimo vertybėmis, trys turto vienetai esantis 1204201 "Kitų 

nekilnojamų kultūros vertybių savikaina" sąskaitoje perkeliamos į kitą sąskaitą 1209401 

"Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina". Atstatytas praeitu metu 

nusidėvėjimas 1209404 "Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas" 

21676,30 Eur. 2020 m. veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo 

ir esminių klaidų taisymo įtaka“ nurodyta 21676,30 Eur suma, susijusi su esmine 2013 - 2019 

m. apskaitos ir finansinių ataskaitų klaida. Klaida ištaisyta 2020 metais pagal 7-ojo VSAFAS 

reikalavimus. Jei šios sąnaudos ir pajamos būtų teisingai užregistruotos apskaitoje ir 

nurodytos ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose, tai to laikotarpio 

pagrindinės veiklos sąnaudos ir pajamos būtų didesni 21676,30 Eur. 

Metai Įsigijimas 
Nusidėvėjimas per 

ataskaitinį laikotarpį 
Likutinė verte 

Visiškai nusidėvėtas, bet 

naudojamas veikloje 

2019 0 126,48  105,33 3441,41* 

2020 245,98 187,27 164,04 3588,97* 

Pokytis 245,98 60,79 58,71 0 
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55. Muziejaus veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai 

nudėvėtas. Žemiau lentelėje yra pristatytas visiškai nusidėvėtas turtas eurais, 2019 metai 

palyginti su 2020 metais. 

Turto grupės pavadinimas 2019 2020 Pokytis 

Negyvenamieji pastatai 1068,45 1068,45 0,00 

Kiti statiniai 0,00 0,00 0,00 

Kitos mašinos ir įrenginiai 9428,68 9428,68 0,00 

Transporto priemonės 0,00 0,00 0,00 

Baldai 4018,76 4018,76 0,00 

Kompiuterinė įranga 4499,84 4499,84 0,00 

Kita biuro įranga 1512,97 1512,97 0,00 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6954,31 27806,95 20852,64 

Iš viso 27483,01 48335,65 20852,64 

 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 20852,64 Eur nes buvo vienas turto vienetas (Kunigo Pralato 

J. Obremskio skulptūra) per buhalterinę pažymą perkeltas iš Kitų nekilnojamųjų vertybių. Šis turtas buvo 

įgytas 2013 m., nusidėvėjimo norma 6 metai. Faktiškai turtas jau turėjo būti ankščiau nudėvėtas, bet klaida 

pastabėta tik 2020 m.    

56. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymo garantija įstaigoje nėra. 

57. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį nėra. 

  

Pastaba Nr.3 (VSAKIS P08) Informacija apie atsargas 

58. Informacija apie atsargų balansinės vertės pagal atsargų grupes, pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo nustatytą formą.  

59. Atsargų judėjimo palyginimas 2019 metu su 2020 metais, eurais: 

Metais 
Likutis laikotarpio 

pradžioje 

Įsigijimas per ataskaitinį 

laikotarpį 
Sunaudota veikloje 

Likutis laikotarpio 

pabaigoje 

2019 44,79 15259,88 15266,89 37,78 

2020 37,78 39816,20 37289,39 2564,59 

Pokytis -7,01 24556,32 22022,50 2526,81 

 

60. Per ataskaitinį laikotarpį atsargos buvo įsigytos iš lėšų : 

Savivaldybės  35715,53 



8 

 

Pajamų  126,55 

Valstybės 514,97 

Europos sąjungos 674,15 

Kitų šaltinių 2785,00 

 

Pastaba Nr.4 (VSAKIS P09, P10) 

 Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas 

61. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 6 VSAFAS 6 priede, per vienerius 

metus gautinas sumas pateikiama 17 VSAFAS 7 priede. 

62. Muziejaus išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 4 792,76 Eur, 

iš jų: 

• 1 955,20 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams; 

• 2 837,56 Eur kitos ateinančių laikotarpių.  

63. Per vienus metus gautinų sumų palyginimas 2019 m. su 2020 m., eurais:    

 

 

Gautinos sumos ataskaitinį laikotarpį padidėjo apie 18 procentus palyginus su 2019 metais. 

 

Pastaba Nr.5 (VSAKIS P11) Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus 

64. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17 VSAFAS 8 priede. 

65. Pinigai apskaitomi bankų sąskaitose, 2020 m. gruodžio 31 d. piniginių lėšų likutis 1690,36 

Eur (146,22 Eur iš kitų šaltinių, 1312,53 Eur iš Europos sąjungos, 231,61 iš valstybės).  

 

Pastaba Nr.6 (VSAKIS P12) Informacija apie finansavimo sumas 

66. Informacija apie gautas finansavimo sumas pagal jų šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius 

per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priedo nustatytas formas. 

67. Ataskaitiniais metais gautos finansavimo sumos naudojamos įstaigos priskirtoms funkcijoms 

vykdyti. 

Pavadinimas 2019 2020 Pokytis 

Sukauptos 

finansavimo 

pajamos 

Tiekėjams mokėtinos sumos 368,83 459,94 91,11 

Sukaupti atostoginiai 32044,55 35 712,77 3668,22 

Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas 5471,77 8 104,02 2632,25 

Kitos gautinos sumos 69,60 502,07 432,47 

Iš viso: 37954,75 44778,80 6824,05 
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68. 2020 metais buvo vykdomas projektas su Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos, Projektas ,,Vilniaus krašto paveldas, kultūra ir tradicijos per objektyvo prizmę“. 

Projekto metu buvo gautas  finansavimas 5625,00 Eur (valstybės finansavimas – 843,75 Eur 

ir Europos sąjungos – 4781,25 Eur). 

69. Įstaiga bendradarbiavo ne tik su Lietuvos Respublikos institucijom, bet ir su užsienio. Iš 

Lenkijos Stowarzyszenia Wspolnota Polska buvo gautas finansavimas 2076,15 Eur. Gautas 

finansavimas buvo išleistas paslaugoms. 

70. Per ataskaitinį laikotarpį grąžintu finansavimo sumos savivaldybės iždui ilgalaikiam turtui - 

1097,34 Eur. Iš savivaldybės lėšų 2019 m. buvo įgytas ilgalaikis turtas, bet pagal projektą 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pervedę reikalinga sumą 

savivaldybės lėšom atstatyti.  

71. Finansavimo sumų pergrupavimas: 

• Pagal projektą su Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos visas 

gautas finansavimas pagal 20 VSAFAS 4 priedo rekomendacijas yra registruojamas 

kaip gautas finansavimas kitoms išlaidoms. Pagal poreiki yra daromas finansavimo 

sumų pergrupavimas. 2020 m. iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms į nepiniginiam 

turtui 283,58 Eur, iš Europos sąjungos kitoms išlaidoms į nepiniginiam turtui 1606,88 

Eur. 

• 5,92 Eur finansavimo atstatymas iš savivaldybės į kitų šaltinių. Banko paslaugų 2019 

metais gruodžio mėnesio atstatymas. 

• 870 Eur finansavimo atstatymas tarp kitų šaltinių kitoms išlaidoms ir nepiniginiam 

turtui. Finansavimo pergrupavimas atliktas pagal patirtas išlaidas. 

 

Pastaba Nr.7 (VSAKIS P17) Informacija apie įsipareigojimus 

72. Ataskaitinių metų pabaigoje įstaiga turi trumpalaikių įsipareigojimų, kuriuos sudaro 

tiekėjams mokėtinos sumos ir sukauptos atostoginių sąnaudos. Informacija apie 

įsipareigojimus pateikiama 17-ojo VSAFAS 12 priede.  

73. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto 

muziejus neturėjo finansinių metų pradžioje, ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. 

 

Pastaba Nr.8 (VSAKIS P18 ) Informacija apie įstaigos grynąjį turtą 

74. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą pateikiama 4 VSAFAS 1 priede.  

75. Grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis ar deficitas. Jis susidaro ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje uždarius pajamų ir sąnaudų sąskaitas ir apskaitomas 3100001 sąskaitoje. Metų 
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pradžioje muziejus turėjo sukaupto perviršio 5471,77 Eur sumai. 2020 m. sukauptas perviršis 

sudarė 2632,25 Eur. Metų pabaigoje perviršio likutis 8104,02 Eur. 

76. Tikrosios vertes rezervas ataskaitinį laikotarpį sudaro 997359,51 Eur. 

 

Pastaba Nr.9 (VSAKIS P21) Informacija apie kitas pajamas ir 

 finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas 

77. Informacija apie kitas pajamas parodyta 10 VSAFAS 1,2 prieduose. Finansinės investicinės 

veiklos pajamų ir sąnaudų įstaiga neturėjo. 

78. Pajamų judėjimo palyginimas 2019 m. su 2020 m., eurais: 

 

Pavadinimas 2019 2020 Pokytis 

Pagrindinės veiklos 

kitos pajamos 
3179,8 3032,30 -147,50 

Kitos veiklos pajamos 92,45 0,00 -92,45 

 

Pagrindinės veiklos pajamos 2020 m. sumažėjo 147,50  Eur palyginus su 2019 metais, tai sudaro  

apie 5 procentus.  

 

Pastaba Nr.10 (VSAKIS P02,P23) Informacija apie segmentus 

79. Informacija apie segmentus pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.  

80. VKEM finansinių ataskaitų sudarymo dieną reikšmingų aplinkybių ar įvykių, kurie galėtų 

turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.  

81. Žemiau yra pateikta lentelė, kuri parodo 2019 m. ir 2020 m. judėjimą segmentu, eurais. 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2019 2020 Pokytis 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 254620,83 325118,93 70498.1 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 39140,27 51298,93 12158.66 

Komunalinių paslaugų ir ryšių 20166,39 20092,02 -74.37 

Komandiruočių 400,98 110,00 -290.98 

Transporto 8152,18 10074,50 1922.32 

Kvalifikacijos kėlimo 200,00 877,51 677.51 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1258,69 2536,84 1278.15 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 8985,33 30363,08 21377.75 

Kitų paslaugų 7335,40 15882,17 8546.77 

Kitos 600.00 600,00 0 

Iš viso: 340860,07 456953,98 116093.91 
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2020 metais įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 116093,91 eurais, kas sudaro apytiksliai 34 

procentai nuo pagrindinės veiklos sąnaudų bendros sumos 2019 m.. 

 

Direktorius                                                                             Algimant Banievič 

 

Finansininkė-administratorė                                                      Alina Viduto 


