
RESPUBLIKINIO VACLOVO INTO AKMENV MUZIEJAUS
AISKINAMASIS RASTAS

PRIE METINIO FINANSINiy ATASKAITy RINKINIO,
SUDARYTO 2016 M.BIRZELIO 30 D.

2016-08-03 Nr. 33
Mosedis

I. BENDROJIDALIS

Respublikinis Vaclovo Into akmenu, muziejus identifikavimo kodas 188203528. Registro
tvarkytojas - VJ Registry centras. Respublikinis Vaclovo Into akmenij muziejus yra valstybes
jstaiga, priskiriama biudzetiniu, jstaigu. grupei, atskaitinga Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministerijai.

Respublikinis Vaclovo Into akmenij muziejui isduotas registravimo pazymejimas.
fregistravimo data 1999 m. vasario__ 04 d., Juridinio asmens registro isduotas Respublikinis
Vaclovo Into akmeni{ muziejaus (toliau muziejus) registravimo pazymejimas ir jstaigos nuostatai
jregistruoti 2005 m. spalio 7d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr.D 1-487
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010ni liepos 20 d. jsakymo Nr.D 1-629 redakcija)

Respublikinis Vaclovo Into akmenij muziejus nera PVM moketojas, Respublikinio Vaclovo
Into akmemj muziejus (toliau - Muziejus) adresas - Salantij. g. 2, 98271 Mosedzio mstl., Skuodo
r.sav..

Muziejaus pagrindinis tikslas ir funkcija - kaupti, saugoti, restauruoti, tirti ir eksponuoti
muziejines vertybes, atspindincias Lietuvos geologin? raida_ ir eratiniu, rieduliij jvairov^, propaguoti
Lietuvos zemes gelmiij sandaros sudeties, evoliucijos zinias, rieduliu. moksline, pazintin^,
materialin?, kulturin^ vert?. Muziejus priskiriamas gamtos muziejijru§iai.

Muziejaus veiklos tikslai:
- kaupti, saugoti, tirti, eksponuoti, populiarinti Lietuvos eratinius riedulius, atnestus pleistocene

ledyni^ is Baltijos kristalinio skydo Fenoskandijoje, mineral^ ir uolienij pavyzdzius, akmenij
parko dendrologin^ kolekcijq, atskleisti ir isryskinti rieduliq mineraloginius ir petrografinius
ypatumus, jii kilm^, jvairov^, unikalumq, etnokulturin? ir mokslinio pazinimo reiksm^;

- propaguoti Lietuvos zemes gelmi4 sandaros, sudeties, evoliucijos, gamtos pazinimo zinias,
sviesti visuomen$ ir teikti informacija^

Siekdamas sii| tikslij, Muziejus vykdo sias funkcijas:
- jsigyja, tiria ir sistemina muziejin^, istorin? ir gamtine^ vert^ turincius eksponatus, organizuoja

mokslines ekspedicijas, formuoja mineral^ rieduliij ir akmenij parko dendrologinius rinkinius,
atspindincius Lietuvos geologijos istorij^, zemes gelmiu_ ir gamtos jvairov^;

- uztikrina sukauptij muziejiniij vertybii^ apskaita_, tinkamas saugojimo s^lygas ir apsauga_, jij
konservavim^ ir restauravim^;

- sudaro sqlygas Muziejuje saugomij muziejiniij vertybii^ viesam naudojimui: rengia nuolatines,
kilnojamas ir laikinas ekspozicijas, rengia parodas, kitus renginius Lietuvoje ir uzsienyje,
publikuoja tyrimit rezultatus;

- skleidzia visuomenei, ypac jaunimui, racionalaus zemes gelmiij naudojimo, tvarios pletros
idejas;

- kartu su svietimo jstaigomis organizuoja ir vykdo edukacines programas, paskaitomis,
parodomis, publikacijomis, seminarais, konferencijomis ir kita veikla propaguoja Lietuvos

geologinj paveld^, geologijos istorij^, gamtosaugines idejas, muziejiniii moksliniuv tyrimi4
pasiekimus, ugdo visuomenes pagarba^ gamtai;
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- atlieka kitas teises aktuose numatytas funkcijas

Muziejus neturi kontroliuojamij, asocijuotn ar kitij subjektij bei filial^ ar panasiij
strukturinii4 vieneti|.

II. APSKAITOS POLITIKA

Muziejaus parengtos 2016 m. finansines ataskaitos, sudarytos 2016 m. birzelio 30 dienos
buklei, atitinka VSAFAS reikalavimus.

Muziejus, tvarkydama buhalterine^ apskait^ ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes jstatymo ir kitu- teises aktu_ nustatyta tvarka
bei apskaitos vadovu, jskaitant apskaitos politik^, kurios nauja redakcija patvirtinta Muziejaus
direktoriaus 2010 m. vasario 19 d. jsakymu Nr. 4 . Apskaitos politika apima ukiniu_ operacijij ir
jvykii}. pripazinimo, jvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Muziejus, vadovaudamasi
pastovumo principu, per ataskaitinj laikotarpj apskaitos politikos nekeite tik, atsizvelgdama j Viesojo
sektoriaus buhalterines apskaitos ir finansines atskaitomybes standartij (toliau - VSAFAS)
pakeitimus, tobulino (2010-02-19 Js. Nr.4, 2012-12-27 Js. Nr. 31).

Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Muziejaus tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendoriniij metu_ pirmojo,

antrojo ir treciojo ketvirciij pabaiga. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija tarpinese
finansinese ataskaitose pateikiama kaupiant 3, 6 ir 9 menesii] informacij^.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal siuos pozymius:
1. valstybes biudzeto islaidq. ir pajami}. ekonomines klasifikacijos straipsnj;
2. valstybes funkcij^;
3. program^;
4. Ies4 saltinj.
Visos operacijos ir ukiniai jvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu jrasu didziojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos testinumo, periodiskumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio virsenybes pries form^ principai.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pripazinimo ir nusidevejimo ar amortizacijos
apskaitos principai, jvertinimo metodai atitinka 12 VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas", 13
VSAFAS ,,Nematerialusis turtas", 22 VSAFAS ,,Turto nuvertejimas" bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2009 m. birzelio 10 d. nutarimu Nr. 564 patvirtintus minimalius ilgalaikio materialiojo
turto vertes nustatymo ir ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus
viesojo sektoriaus subjektams.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto grupiij naudingo tarnavimo laiko ir
amortizacijos normatyvai patvirtinti Muziejaus direktoriaus 2012 m. gruodzio 27 d. Jsakymu Nr.31.

Tarnyboje finansine rizika valdoma slais principais: vadovaujantis direktoriaus
patvirtintomis finansu. kontroles taisyklemis, kurios parengtos atsizvelgiant j Muziejaus veiklos
pobudj ir ypatumus, organizacin? struktur^, veiklos rizika_, apskaitos ir informacin? sistem^ bei turto
apsaugos bukl$.

Nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialus turtas pripazistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
nematerialiojo turto sa_voka^ ir VSAFAS nustatytus nematerialiojo turto pripazinimo kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripazinimo metu apskaitoje yra registruojamas jsigijimo ar
pasigaminimo savikaina pagal turto vienetus su pridetines vertes mokesciu. Po pirminio pripazinimo
nematerialus turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinese ataskaitose parodomas
jsigijimo savikaina, atemus sukauptq amortizacija_ ir nuvertejima^ jei jis yra. Turime nematerialiojo
turto, kuriam yra taikomas neribotas naudingo tarnavimo laikas - tai
dokumentinis/reklaminis/pazintinis filmas ,,Akmens ir zmogaus legenda'".



Visos nematerialiojo turto islaidos, tiesiogiai priskirtinos turto jsigijimo ar pasigaminimo
islaidoms ir susijusios su turto paruosimu naudoti iki jo naudojimo pradzios, yra jtraukiamos j jo
jsigijimo ar pasigaminimo savikaina,. Islaidos, patirtos po pirkto ar susikurto turto pirminio
pripazinimo, didina turto jsigijimo savikainq. tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad
patobulintas nematerialusis turtas teiks didesn? ekonomine^ nauda^, t.y. kad atliktas esminis
materialiojo turto pagerinimas.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per visq. nustatytq.
turto naudingo tarnavimo laika^ tiesiogiai proporcingu metodu, pradedant skaiciuoti nuo kito
menesio, kai turtas pradedamas naudoti ir nebeskaiciuojama nuo kito menesio pirmos dienos, kai
naudojamo turto likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidziamas, nurasomas
arba kai apskaiciuojamas ir uzregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes
sumai.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne is viesojo sektoriaus subjekto registruojamas
jo tikraja verte pagal jsigijimo dienos bukl$, jei tikraja^ vert$ jmanoma patikimai nustatyti. Jei
tikrosios vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline
vieno euro verte.

Nustatytos sios nematerialiojo turto grupes ir amortizacijos laikas:

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

Ilgalaikio turto grupes ir rusys

Programme jranga, jos licencijos ir technine dokurnentacija

Patentai, isradimai, licencijos, jsigytos kites teises*

Kitas nematerialusis turtas

Prestizas

Turto amortizacijos
normatyvai (metais)

2

6

6
10

Lenteleje pateikti turto amortizacijos normatyvai taikomai nuo 2010 m. sausio 1 d. naujai
jsigytam turtui. Turtui, jsigytam iki 2010 m. sausio 1 d. nusidevejimo normatyvai nebuvo pakeisti.

Jeigu nematerialusis turtas jsigytas konkreciam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukme
laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaiciuojama amortizacija. Siuo atveju lenteleje
nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi.

Kuriamo nematerialiojo turto islaidos apskaitoje kaupiamos nebaigtij vykdyti projektij
saskaitoje iki turto jvedimo \^ pradzios.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripazjstamas, ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto savoka_ ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripazinimo
kriterijus.

Jsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripazinimo metu apskaitoje registruojamas
jsigijimo ar pasigaminimo savikaina pagal turto vienetus su pridetines vertes mokesciu, Po pirminio
pripazinimo ilgalaikis materialus turtas, finansinese ataskaitose parodomas jsigijimo savikaina,
atemus sukaupta, nusidevejima, ir nuvertejima., jei jis yra.

Visos ilgalaikio materialiojo turto islaidos, tiesiogiai priskirtinos turto jsigijimo ar
pasigaminimo islaidoms ir susijusios su turto paruosimu naudoti iki jo naudojimo pradzios, yra
jtraukiamos j jo jsigijimo ar pasigaminimo savikain^. Islaidos, patirtos po pirkto ar susikurto turto
pirminio pripazinimo, didina turto jsigijimo savikain^ tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti,
kad patobulintas ilgalaikis materialusis turtas teiks didesn^ ekonomine nauda_, t.y. kad atliktas
esminis materialiojo turto pagerinimas.



Ilgalaikio turto nusidevejimo verte paskirstoma per visa, nustatyta turto naudingo tarnavimo
laikq tiesiogiai proporcingu metodu, pradedant skaiciuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas
naudoti ir nebeskaiciuojama nuo kito menesio pirmos dienos, kai naudojamo turto likutine verte
sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidziamas, nurasomas arba kai apskaiciuojamas ir
uzregistruojainas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne is viesojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikraja verte pagal jsigijimo dienos bukl$, jei tikrajq, verte^ jmanoma patikimai
nustatyti. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas
registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas is kito viesojo sektoriaus subjekto
registruojamas jsigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas ir nuvertejimas (jei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos bukl$.

Jsigytas ilgalaikis materialusis turtas uz simbolinj mokestj registruojamas ilgalaikio
materialiojo turto tikraja, jei tikrajq. verte^ galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto
perdavimo taike tikrosios vertes melody. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis
materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Nustatytos sios materialiojo turto grupes ir nusidevejimo laikas:

Eil.
Nr.

5.

5.1.

5.2.

5,3.

5,4.

6,

6.1.
6 1.1.

6,, 1.2.

6,, 1.3.

6,2.

7,.

7.1.

8.

8,1.

8.2.

8.3.

8,4.

9

9.1

9.2

Ilgalaikio turto grupes ir rusys

Pastatai

Kapitaliniai muriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytu, storio,
gelzbetonio; perdengimai ir denginiai - gelzbetoniniai ir betoniniai);
monolitinio gelzbetonio pastatai, stambiq. bloki^ (perdengimai ir
denginiai - gelzbetoniniai) pastatai

Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokij, monolitinio slako,
betono, lerigvij Slako bloki}, perdengimai ir denginiai -
gelzbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

Tasytu_ rast4 pastatai

Surenkamieji, isardomieji, moliniai ir kiti pastatai

Infrastrukturos ir kiti statiniai

Infrastrukturos statiniai

Betoniniai, gelzbetoniniai, akmens

Metaliniai

Mediniai

Kiti statiniai

Nekilnojamojo kulturos paveldo objektai

Nekilnojamojo kulturos paveldo objektij restauravimo darbai

Masinos ir jrenginiai

Apsaugos jranga

Filmavimo,fotografavimo, mobiliojo telefono rysio jrenginiai

Radijo ir televizijos, informaciniu, ir rysiu, technology^ tinkli{
valdymo jrenginiai ir jranga

Kitos masinos ir jrenginiai

Transporto priemones

Lengvieji automobiliai ir jn priekabos

Specialus automobiliai

Turto nusidevejimo
normatyvai (metais)

100

80

50
12

50
30
20
15

18

4
2
4

10

6
4



Eil.
Nr.

9.3
9.4.

10
10.1
10.2

10.3
10.4.

11.

11.1

11.2

11.3

Ilgalaikio turto grupes ir rusys

Autobusai, krovininiai automobiliai, ju_ priekabos ir puspriekabes

Kitos transporto priemones

Baldai ir biuro jranga

Baldai

Kompiuteriai ir jvj jranga

Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones

Kita biuro jranga

Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Ukinis inventorius ir kiti reikmenys

Specialieji drabuziai ir avalyne

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Turto nusidevejimo
normatyvai (metais)

5
6

4
5
4
6

4
1
5

Jeigu patentai, isradimai, licencijos ar kitos teises yra jsigyti konkreciam laikotarpiui, tokio laikotarpio
trukme laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaic"iuojama amortizacija, Siuo atveju lenteleje nurodyti

amortizacijos normatyvai netaikomi.
Lenteleje pateikti turto nusidevejimo normatyvai taikomai nuo 2010 m. sausio 1 d. naujai

jsigytam turtui. Turtui, jsigytam iki 2010 m. sausio 1 d. nusidevejimo normatyvai nebuvo pakeisti.
Nebaigtos statybos (projektavimo, statybos, konservavirno, montavimo ir kitos panasios

islaidos, padarytos iki ilgalaikio turto vienetas bus paruostas naudoti) islaidos apskaitoje kaupiamos
nebaigtos statybos sa_skaitoje iki turto jvedimo j eksploatacijq, pradzios.

Atsargos

Pirminio pripazinimo metu atsargos jvertinamos jsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant
finansines ataskaitas - jsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynaja realizavimo verte, atsizvelgiant j
tai, kuri isjujnazesne.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynaja realizavimo verte.
Apskaiciuodama atsargi^, sunaudoti^ teikiant paslaugas, ar parduoti^ atsargn savikainq, Muziejus

taiko konkrecii^ kainij jkainojimo metod^.
Buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsarg^ sunaudojimu ar pardavimu

susijusi operacija.
Prie atsargij priskiriamas neatiduotas naudoti ukinis inventorius. Atiduoto naudoti

inventoriaus verte is karto jtraukiama j s^naudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma
nebalansinese sqskaitose Muziejaus Atsargv4 apskaitos tvarkos aprase nustatyta tvarka kiekine ir vertine
israiska.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripazjstamas tik tada, kai yra jvykdomos visos sajygos,
nustatytos 17-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai". Pirma^ kartq
pripazindaina finansinj turt^, Muziejus jvertina jj jsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Muziejus jgyja teis$ gauti pinigus ar kita_ finansinj
turtq pagal 17-ajj VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai". Gautinos sumos
pirminio pripazinimo metu jvertinamos jsigijimo savikaina.



Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atemus
nuvertejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos jsigijimo savikaina,
atemus nuvertejimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripazjstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus,
Gautos (gautinos} ir panaudotos finansavimo sumos arba ji^ dalis pripazjstamos finansavimo

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sanaudos.
Gautos ir perduotos kitiems viesojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, subjekto

sanaudomis nepripazjstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viesojo sektoriaus subjektams,
mazinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir
perduotos ne viesojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip subjekto
sanaudos, kartu pripazjstant finansavimo, kuris buvo skirtas siam tikslui, pajamas.

Finansiniai jsipareigojimai

Pirminio pripazinimo metu jsipareigojimai jvertinami jsigijimo savikaina. Veliau sie
jsipareigojimai jvertinami: ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai - amortizuota savikaina,
trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai - jsigijimo savikaina.

Atidejiniai

Atidejiniai pripazjstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del jvykio praeityje
Muziejus turi dabartin^ teisine^ prievol^ ar neatsaukiamajj pasizadejimc}, ir tiketina, kad jam jvykdyti
bus reikalingi istekliai, o jsipareigojimo suma gali buti patikimai jvertinta. Jei patenkinamos ne visos
sios sajygos, atidejiniai nera pripazjstami.

Pajamos

Pajami{ apskaitai taikomas kaupimo principas.
Pajamos, isskyrus finansavimo pajams, pripazjstamos, kai tiketina, kad Muziejus gaus su

sandoriu susijusi^ ekonomin§ naud^, kai galima patikimai jvertinti pajamij suma_ ir kai galima
patikimai jvertinti su pajamij uzdirbimu susijusias s^naudas. Pajamos uzregistruojamos apskaitoje ir
rodomos finansinese ataskaitose ta_ ataskaitinj laikotarpj, kurj yra uzdirbamos, t.y. kurj suteikiamos
paslaugos ar parduodamas turtas ar kt.T nepriklausomai nuo pinig^ gavimo dienos.

Sqnaudos

Sanaudos apskaitoje pripazjstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principals tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos. Neatsizvelgiant j pinigi} isleidimo
laikq. Tais atvejais, kai per ataskaitinj laikotarpj padarytij islaidu_ nejmanoma tiesiogiai susieti su
konkreciLj pajamij uzdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinanciais ataskaitiniais laikotarpiais,
sios islaidos pripazjstamos sqnaudomis t^ ataskaitinj laikotarpj, kada buvo patirtos.

Darbo uzmokescio ir valstybinio socialinio draudimo sanaudos registruojamos kiekvieno
menesio paskutin^ dienq, Apskaitoje tarnautojams ir darbuotojams moketi uz kasmetines atostogas
sumos kaupiamos ir pripazjstamos sanaudomis vienq kartq per metus - gruodzio 31 d.

Turto nuvertejimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripazjstami pagal nuvertejimo pozymius.
Sudarant finansinii]. ataskaitLj rinkinj, jvertinama, ar yra turto nuvertejimo pozymii^. Jei yra vidiniij ar
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isoriniu. nuvertejimo pozymii^, nustatoraa turto atsiperkamoji verte, kuri palyginama su turto
balansine verte.

Pripazinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostolj,
perskaiciuojamos busimiesiems ataskaitiniains laikotarpiams tenkancios turto nusidevejimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvertejimo butij tolygiai
paskirstyta per visa^ likusj jo naudingo tarnavimo laika_, t.t. nuvertejimo suma nudevima per likusj
naudingo tarnavimo laika_, mazinant nusidevejimo sanaudas.

fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Jvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
Muziejaus finansin? padetj paskutin? ataskaitinio laikotarpio dienq (koreguojantys jvykiai),
atsizvelgiant j ju_ jtakos reiksme^ parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines
bukles, veiklos rezultatu_ ir pinigu, srautu_ ataskaitose. Nekoreguojantys jvykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui, aprasomi aiskinamajame raste, kai jie yra reiksmingi.

Tarpusavio uzskaitos ir palyginamieji skaiciai

Sudarant finansinii^ ataskaiti| rinkinj, turtas ir jsipareigojimai bei pajamos ir sqnaudos nera
uzskaitomos tarpusavyje.

Apskaitos politikos keitimas

Muziejus pasirinkt^ apskaitos politikq. taiko nuolat arba gana ilg^ laik^ tarn, kad butu_ galima
palyginti skirting^ ataskaitiniij laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Muziejaus
finansines bukles, veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigij srautu_ keitimosi tendencijoms nustatyti.
Ukiniij operacijq ir ukiniij jvykiij pripazinimo, apskaitos ar del ji| atsirandancio turto, jsipareigojimii,
finansavimo sumtj, pajamij ir (arba) s^naudi^ vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos
politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant
retrospektyvinj bud% t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada butij buvusi naudojama,
todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ukinems operacijoms ir ukiniams jvykiams nuo jij
atsiradimo.

Apskaitos jverciij keitimas

Apskaitos jverciai yra perziurimi tuo atveju, jei pasikeicia aplinkybes, kuriomis buvo
remtasi atliekant jvertinim^, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitij jvykit^. Muziejaus
apskaitinio jvercivj pasikeitimo rezultatas jtraukiamas j t^ veiklos rezultatij ataskaitos eilut?, kurioje
buvo parodytas pirminis jvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi jtakos tik finansines
bukles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitos jvercii| pakeitimu, pateikiama
aiskinamajame raste.

Apskaitos klaidij taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiij
ataskaitiniif laikotarpiu_ finansinese ataskaitose, Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine
israiska individuliai arba kartu su kitij to ataskaitinio laikotarpio klaidij vertinemis israiskomis yra
didesne nei 0,25 procento nuo pripazintij pagrindines veiklos pajamu_, arba 0,05 procento turto vertes
per praejusius finansinius metus.

III. PASTABOS



3.1. Nematerialiojo turto balansines vertds pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpj

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto, kuris yra visiskai amortizuotas, taciau
naudojamas veikloje jsigijimo savikaina 3727,19 € (programme jranga).

fsigyta nematerialaus turto uz 2972,55 €
172,55 € ( antivirusine licencija)

2800,00 € (Filmas ,,Akmens ir zmogaus legenda)

3.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitinj laikotarp;

Per 2016 meti^ pirmq pusmetj sigijome ilgalaikio materialiojo turto uz 12900,00 €
1000,00 € - nesiojamas kompiuteris DELL LATITUDE E5550 SSD
2000,00 € - NAS talpykla Synology
9900,00 € - (garazas) Pagal investicinj projektq. atlikome garazo stogo remontq ir

ta suma padidinome garazo vert?.

3.3. Informacija apie ilgalaikj finansinj, biologinj turtq

Ilgalaikio finansinio ir biologinio turto Muziejus neturi.

3.4. Atsargij vertes pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpj

Atsargij likucius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje balansineje s^skaitoje sudaro medziagij
likuciai esantys sandelyje.
Nuostoliij del atsargif praradimo, bei atsargi{ vertes sumazejimo iki grynosios realizavimo vertes per
ataskaitinj laikotarpj nebuvo. Atsargq, kurias laiko tretieji asmenys nera.

3.5. Informacija apie isankstinius apmokejimus

INFORMACIJA APIE ISANKSTINIUS APMOKEJIMUS

Ei).
Nr.

i

1.
1.1.

1.2,
2.

3.

Straipsnio pavadinimas

2

Isuiiksliniu apmokejimiji jsigijimo savikaina

Isankstiniai apmokejimai tiekejams

Kitos ateinancii{ laikotarpii| sqnaudos
Isankstinii^ apmokejimij nuvertejimas
Isankstiniij apmokejimi; balansine verte (1-2)

Paskutine
ataskaitinio
laikotarpio

diena

3

782,13

782,13

Paskutine
praejusio

ataskaitinio
laikotarpio

diena
4

947,73

947,73

3,6. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro
Gautinos sumos uz suteiktas paslaugas
Gautini delspinigiai
Sukauptos gautinos sumos is valstybes biudzeto
Sukauptos finansavimo pajamos

- 33.718,79 €,tai:
77,00 €

- 263,29 €
- 3757,70 €
- 29.620,80 €



3.7. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus

2016 m. birzelio 30 d. biudzetiniij lesij Muziejaus banko saskaitoje likutis lygus 13,10 €.
2016m birzelio 30 d. spec.lesij. likutis Muziejaus banko saskaitoje lygus 170,00 €
2016m birzelio 30 d. paramos lesu_ likutis Muziejaus banko saskaitoje lygus 634,00 €
2016m birzelio 30d. europiniij lest], likutis Muziejaus banko saskaitoje 0,00 €
2016 m.birzelio 30 d. pavedimii lesij likutis Muziejaus banko saskaitoje 3172,00
Muziejuje nera kasos. Atsiskaitymai vykdomi tiesiogiai per VBAMS, arba naudojant lesas,

turimas Muziejaus atsiskaitomosiose saskaitose.
Pinigq ekvivalentu_ Muziejus neturi.

3. 8. Finansavimo sumij likuciai
Informacija apie finansavimo sumas pagal saltinj, tikslin^ paskirtj ir j\\s per

ataskaitinj laikotarpj pateikta aiskinamojo rasto (20-ojo VSAFAS 4 priedas).

3.9. Finansavimo sumos pagal saltinj, tiksline^ paskirtj ir ji| pokyciai per ataskaitinf laikotarpj

Informacija apie finansavimo sumas pagal saltinj, tikslin^ paskirtj ir J4 pokycius per
ataskaitinj laikotarpj pateikta aiskinamojo rasto (20-ojo VSAFAS 4 priedas).

3.10. Informacija apie jsipareigojimu dalj nacionaline ir uzsienio valiutomis

Jsipareigojimii nacionaline ir uzsienio valiutomis muziejus neturi.

3.11. Atidejiniai pagal jij paskirt|

Muziejus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jvertino ismoku_ uz kasmetines atostogas
ir registravo darbo uzmokescio ir socialinio draudimo sanaudas ir jsipareigojimq darbuotojams
darbuotoji^ nepanaudotq kasmetinii^ atostogij dienu_ (sukauptas sanaudas). Kitij atidejiniij Muziejus
neturi.

3.12, Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas

Ilgalaikrq jsipareigojimij Muziejus neturi.
Finansines bukles ataskaitoje 2016 m.birzelio 30 d. trumpalaikiu, jsipareigojimii suma

sudaro 29.758,00 € is JH:
Tiekejams moketinos sumos - 978,58 €.
Sukauptos moketinos sumos - 28779 €, tai atostoginiij rezervas, kitos sukauptos moketinos

sumos.

3,13. Informacija apie veiklos segmentus

Muziejaus veiklos sanaudos priskiriamos prie pagrindinio segmento - bendros valstybes
paslaugos. Segmentai, kurie laikomi antriniais, Muziejus neturi.
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Sajiaudos pripazjstamos ir apskaitoje registruojamos t^ ataskaitinj laikotarpj, kai jos buvo
patirtos ir kai buvo u^dirbtos su jomis susijusios pajamos, nepriklausomai nuo pinigij gavimo
momento ir jvertinamos tikraja verte.

3.14. Grynasis turtas
Grynajj turta. sudaro 4,773,63 €

Einamujij metij pervirsis ar deficitas - - 677,76 €
Ankstesniij rnetq pervirsis ar deficitas - 4.059,96 €
Tikrosios vertes rezervas - 35,91 €

Nebalansines suskaitos

Nebalansinese 01 klases s^skaitose ,,Nebalansinis turtas" yra registruojamos Muziejaus
nuomos ir panaudos pagrindais gauto turto verte. Muziejus turto, naudojamo pagal finansines
nuomos sutartis turi gav^s is Skuodo rajono savivaldybes ir Nacionalines zemes tarnybos prie Zemes
ukio ministerijos.

Nebalansinese 02 klases sqskaitose ,,Naudojamos atsargos" registruojama Ukinio
inventoriaus, perduoto materialiai atsakingiems asmenirns naudoti jstaigos veikloje, verte

Nebalansiniij scjskaitij duomenys 2016 m. birzelio 30 dienos buklei pateikiami lenteleje.

Eil.
Nr.

1
1.

4.3.

4.

S^skaitos Nr., pavadinimas

2
01 Nebalansinis turtas
0130001 Pagal panaudos sutartis gautas turtas
02 Naudojamos atsargos (ukinis inventorius)
Is viso:04 Neapibreztieji fsipareigojimai (nurasytas
nemokii; debitoriij jsiskolinimas, gautinos sumos)03
Neapibreztasis turtas (trukumai del turto vagystes)
Is viso:04 Neapibreztieji jsipareigojimai (nurasytas
nemokiij debitorii| jsiskolinimas, gautinos sumos)
Is viso:

Turto verte
2016-06-30, €

3
232529,68
232529,68

18002,73

250532,41

4

IV. VEIKLOS REZULTATAI
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4.1 Pajamos

Veiklos rezultatij. ataskaitoje pagrindines veiklos finansavimo pajamos uzregistruotos is
valstybes biudzeto - 75,317,80 €, savivaldybiij biudzeto - 828,00 €, ES - 1025,48 €. Finansavimo
pajamos apskaitomos pagal patvirtintas viesojo sektoriaus subjekto 7 klases saskaitu, piano saskaitas.

Metu_ pabaigoje panaudotos finansavimo sumos ir sukauptos pajamos uzdaromos su viesojo
sektoriaus subjekto sqskaitq. piano 31 saskaita.

4.2 Sqnaudos

Vadovaujantis kaupimo principu, pagrindines veiklos sanaudos metij. eigoje apskaitomos pagal
patvirtintas 8 klases s^skaiti^ piano sqskaitas.

Metij pabaigoje sukauptos pagrindines veiklos sanaudos uzdaromos su viesojo sektoriaus
subjekto 31 saskaita.

Aiskinamojo rasto pastabas sudaro tekstine informacija, kuria paaiskinami reiksmingi finansiniij
ataskaitij straipsniai ir pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma informacija.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1 Svarbiii sajygij ir aplinkybiq, kurios gali paveikti tolesn^ muziejaus veiklq, nera.
5.2 Muziejaus restrukturizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.
5.3 Neapibreztiyij jsipareigojimij ar neapibreztojo turto pokyciij nuo ataskaitiniij finansiniij

meti[ pradzios iki paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos, taip pat sprendimij del teisiniij gincij
nera.

5.4 Reiksmingij jvykiij, jvykusiu po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, turinciij jtakos
muziejaus veiklai, nera.

Direktorius Evaldas Razgus

Aiskinamojo rasto pastabas sudaro tekstine informacija, kuria paaiskinami reiksmingi finansiniij
ataskait^ straipsniai ir pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma informacija.
Ilgalaikis materialusis turtas (Finansines bukles ataskaita)

Atsargos ( Finansines bukles ataskaita)
Isaiikstiniai apmokejimai ( Finansines bukles ataskaita)

Per vienerius metus gautinos sumos ( Finansines bukles ataskaitaj
Pinigai ir pinigi| ekvivalentai ( Finansines bukles ataskaita,)
Finansavimo sumos ( Finansines bukles ataskaita )

fsipareigojimai ( Finansines bukles ataskaita)

Grynasis turtas ( Finansines bukles ataskaita )
Pateikiame grynojo turto pokyciq ataskaitq ( 4-ojo VSAFAS Ipriedas ).
Pajamos ( veiklos rezultatq ataskaita)
S^naudos ( veiklos rezultatq ataskaita)



3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatij
ataskaita" 2 prledas

Respublikinis Vaclovo Into akmenij muziejus

(viesojo sectarians subjekto aita vifsojo sektoriaus su&joMij gfupss pavadinimas)

188203528, Salantijg. 2, -

(vietojo sektoriaus suttjeklo, parengusio veiklos rezullatij alaskaita. arba konsoiiduotqja. veiklos rozullali) alaskail<i, kodas. adrssas]

VEIKLOS REZULTATy ATASKAITA

PAGAL 2016 m. BIR^ELIO 30 d. DUOMENIS

16.08.03 Nr, 31

(Data)

Pateikimo valiuta ir tiks/umas: eurais

Eil. Nr.

A.

I.

1.1.

I.2.

I.3.

I.4.

II.

Ml.

111.1.

III.2.

B.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII,

IX.

X

XI.

XII.

XIII.

XIV.

c.
D,

I.

II.

111.

E.

F.

e.
H.

I.

J.

I.

II.

Straipsniai

PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS

FINANSAVIMO PAJAMOS

Is valstybes biudzeto

Is savivaldybig biudieEij

(s ES, uJsienio valstybiij ir tarptautiniij organizaciji| lesij

Is Kitq finansavimo saltiniq

MOKESCiy IR SOCIALINig |MOKy PAJAMOS

PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS

Pagrindines veiklos kitos paj'amos

Pervestinq pagrindines veiklos MLJ pajamq suma

PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS

DARBO U^MOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

NUSIDEVEJIMO IR AMORTfZACUOS

KOMUNALINig PASLAUGy IR RYSig

KOMANDIRUOCig

TRANSPORTO

KVALIFIKACIJOS KELIMO

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO

NUVERTEJIMO IR NURASYTy SUMy

SUNAUDOTy IR PARDUOTLJ ATSARGU SAVIKAINA

SOCIALINig ISMOKLJ

NUOMOS

FINANSAVIMO

KITy PASLAUGL)

KITOS

PAGRINDJNES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

PERVESTINOS | BlUD^ETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS

KITOS VEIKLOS SANAUDOS

FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAI

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIY APSKAITOS KLAIDy TAISYMO ITAKA

PELNO MOKESTIS

GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO |TAKA

NUOSAVYBES METODO JTAKA

GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS

TENKANTiS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI

TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

Pastabos Nr.
Alaska it in is
laikotarpis

80.191,28

77.171,28

75.317,80

828,00

1.025,48

3.020,00

3.020,00

79.513,52

64.650,37

3.659,41

5.369,63

72,10

1.274,45

89.00

3.342,30

1.056,26

677,76

677,76

677,76

Praejfs
ataskaitinis
laikotarpis

83.038,45

79.935,90

78.443,86

466,99

1.025,05

3.102,55

3.102,55

82.537,44

59.888,34

4.012,15

4.465,51

2.467,61

64,00

7.997,04

2.257,65

1.085,14

300,00

501,01

501.01

501,01

Direklorius Evaldas Razgus

(viesojo sektoriaus subjeklo vaOouas arbo jo jgaliolas adminislracijos vadovas)

Vyr.buhaltere

[paraias]

(paraSasl/

(uardas If pavardS)

Stanislava Kacinskiene

(vardasir pavarde)



20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4
priedas

Respublikinis Vaclovo Into akmeny muziejus

(uiesojo sektoriaus aiijekto arba viegqo sektofiaus subjekti| grupas pavatSnimas)

188203528. Salantq g. 2,-

seMoriaus subjekto. parengusio vojktos rezullatL) ataskait^ arba kot veiWos roiultafy alaskaitq, kcxfas. adresasl

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL SALTINJ, TIKSLIN^ PASKIRTJ IR jg POKYCIAI PER ATASKAITINJ LAIKOTARPJ

PAGAL 2016 m. BIRZELIO 30 d. DUOMENIS

16.08.03 Nr. 30

(Data)

Pateiktmo valiuta ir tikslurnas: eurais

Eil.
Nr.

1

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.1

2.1.2

3.

3.1.

Finansavimo sumos

2

Is valstybes biudieto (isskyrus valstybes

btudzeto asignavimij dal], gaut̂  is Europos

Sajungos, uzsienio valstybiq ir tarptautiniu

organizacijg):

nepiniginiam turlui jsigyti

kitoms islaidoms kompensuoti

Is savivaldybes biudzeto (isskyrus

savfvaldybes biudzeto asignavimij dalj, gauta.

is Europos Sajungos, uzsienio valstybiij ir

tarptauiiniu organizacijg:

nepiniginiam turlui jsigyti

kitoms islaidoms kompensuott

Is Europos Sajungos, uzsienio valstybig ir

tarptautiniu organizacijg (finansavimo sumu

dalis, kuri gaunama is Europos Sajungos,

nejskaitant finansavimo sumu is valstybes ar

nepiniginiam turtui Jsigyti

Finansavimo
sumg likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradzioje

3

64.969,32

63.924,59

1.044,73

3.622,18

3.622,18

3S.424,60

38.424,60

Per ataskaitinj laikotarpj

Finansavimo
sumos

(gautos),
isskyrus

neatly gintinai
gauts) iurtsi

4

84.763,82

18.554.37

66.209,45

4.000,00

4.000,00

Finansavimo
sumif

pergrupavima

5

Neatly gintinai
gautas turtas

6

Perduota
kitiems
viesojo

sektoriaus
subjektams

7

Finansavimo
sumi)

sumazejimas
del turto

pardavimo

8

Finansavimo
sumij

sumazejimas
delju

panaudojimo
save veikfai

9

71.936,37

5.446,82

66.489,55

328,00

828,00

1.025,48

1.025,48

sumi(
sumazejimas

del jg
perdavimo ne

vieSojo
sektoriaus
suhjekiams

10

Finansavimo
sumos

(grazintos)

11

Finansavimo
sumif

(gautinu)
pasikcitimas

12

Finansavimo
sumg likutis
atasKaitinio
laikotarpio
pabaigoje

13

77.796,77

77.032,14

764,63

6.794,18

6.794,18

37.399,12

37.399,12



Paleikimo valiula ir tikslumas: eutais

Eil.
Nr.

1

3.2.

4.

4.1.

4.2.

5.

Finansavimo sutnos

2

kitoms islaidoms kompensuoti

Is kitu saltiniu:

nepiniginiam turtui jsigyti

kitoms islaidoms kompensuoti

Is viso finansavimo sumu.:

Finansavimo
sumi| likutis
ataskaitlnlo
laikotarpio
pradzioje

3

2.258.370,70

2.258.370,70

2.365.386,80

Per ataskaitinj laikotarpj

Finansavimo
sumos

(gautos),
isskyrus

neatly gintlnai
gautq turt^

4

634,00

514,00

120,00

89.397,82

Finansavimo
Eumij

pergrupavima

5

Neatlygintinai
gautas lurtas

6

Perduota
kitiems
viesojo

sektoriaus
subjehtams

7

Finansavimo
sumg

sumazeiimas
del tutto

pardavimo

8

Finansavimo
sumi;

sumazejimas
delj4

panaudojimo
savo veiklai

9

73.789,85

Finansavimo
sumg

sumazejimas
delju

perdavimo ne
viesojo

sekloriaus
subjeMams

10

Finansavimo
sumos

(graiintos)

11

Finansavimo
sumij

(g anting)
paslkaitimas

12

Finansavimo
suing likutis
ataskattinio
laikotarpio
pabaigoje

13

2.259.004,70

2.258.884,70

120,00

2.380.994,77

iioje skiltyje rodornas finansavimo sumg_ pergrupavimas, praejusio alaskaitinio laikotarpio klaidLi taisymas irvaliutos kurso jtaka pinigtj likudiams, susijusiems su finansavimo sumomis

lirektorius Evaldas Razgus

(viesojo sekloriaus siije t̂o vadovasarbajo jgaliolas administracijos vadovas)

'yr.buhaltere
*

(vyria s bufiallens (buhallerisl)

Stan is lava Kacinskiene

(vardas ir pavard*)



2-ojo VSAFAS ..Finansines bukles
2 priedas

(Zemesniojo lygio vieSojo sektoriaus subjektu, isskyrus mokesftij fondus ir isteklitj fondus, finansines bukles ataskaitos forma)

Respublikinis Vaclovo Into akmenq muziejus
(vieSojo sektoriaus subjekto arba viesojo sektoriaus subjektu, grupes pavadinimas)

Jm.k. 188203528 Salantiig.2, Mosedis, Skuodoraj.

(viesojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines bukles ataskaitq (konsoliduotaj^ finansines bukles ataskaita.}, kodas, adresas)

FINANSINfiS BUKLfiS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. Birzelio 30 D. DUOMENIS

2016-08-03 Nr. 32
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumets: eurais arba tiiksttinciais eurii

Eil. Nr.

A.

I.

I.I

1.2

1.3

1.4

1,5

n.
n.i
II.2

II.3

n.4
n.5
E6
n.?
II. 8

H.9

E10
m.
IV.

B.

c.
I.

I.I
1.2

1.3

1.4

L5

n.
nr.
m.i
ra.2
ra.3
m.4
m.5
IIL6

rv.
V.

Straipsniai

ILGALAIKIS TURTAS

Nematerialusis turtas

Pletros darbai

Programine jranga irjos licencijos

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir iSankstiniai mokejimai

Prestrzas

llgalaikis materialusis turtas

Zeme

Pastatai

Infrastrukturos ir kiti statiniai

Nekilnojamosios kulturos vertybes

Masinos irjrenginiai

Transportopriemones

Kilnojamosios kulturos vertybe?

Baldai irbiuro jranga

Kilas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba ir isankstiniai mokejiiTiai

llgalaikis finansinis turtas

Mineraliniai istekliai ir kitas ilgalaikis turtas

BIOLOGINIS TURTAS

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Strategines ir nelieCiamosios atsargos

Medziagos, zaliavos ir ukinis inventorius

Nebaigia gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

llgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

Isankstiniai apmokejimai

Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos trumpalaikes finansines sumos

Gautini mokesfiiai ir socialines jmokos

Gautinos finansavimo sumos

Gaulinos sumos u?, turto naudojimi}, parduotas prekes, turtq. paslaugas

Sukauptos gautinos sumos

Kilos gautinos sumos

Trumpalaikes investicijos

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

IS VISO TURTO:

Pasta bos
Nr.

Paskutine
ataskaitinio
laikotarpio

diena

2.372.756.78

12-910.55

159,55

12.751.00

2.359.846,23

12.038,69

185.76

17.500,00

13.926.51

2.260.324,77

7.748.08

343,70

47.778,72

42.769.62

4.279.60

4.279.60

782, 1 3

33.718,79

77,00

33.378.50

263,29

3.989.10

2.415.526,40

Paskutine
praejus.'o

ataskaitinio
laikotarpio

diena

2.360.543,64

10.126,33

175,33

9.951.00

2.350.417,31

2.174.97

206.78

17.500.00

15.555.23

2.260.324.77

6.275,38

601,46

47.778.72

35-178,38

4.701,42

4.701,42

1.083.23

29.393,73

29.130,44

263,29

2.395.722.02



EH. Nr.

D.

I.

n.
m.
IV.

E.
I.

1.1
1.2

1.3

n.
n.i
n.2
IJ.3

n.4
as
n.6
as. i
n.6. 2
n.7
n.8
n.9
11.10
n . i i
II. 1 2

F.

I.

n.
a i
n.z
in.
IV.

IV. 1

rv.2
G.

Straipsniai

FINANSAVIMO SUMOS

IS valstybes biudzeto

IS savivaldybes biudzeto

Is Europos Sajungos, uzsienio valstybiq ir larptautiniq organizacijl)

Is kitu.saltinii{

ISIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai jsipareigojimai

Ilga.laikiai finansiniai jsipareigojimai

Ilgalaikiai atidejiniai

Kiti ilgalaikiai fsipareigojitnai

rrumpalaikrai jsipareigojimai

Ilgalaikiu, atidejiniq einamujq meti} dalis ir trumpalaikiai atidejiniai

Ilgalaikiij jsipareigojimq einamujij metu. dalis

Trumpalaikiai f inansiniai jsipareigojimai

Moketinos subsidJjos, dotacijos ir finansavimo sumos

Moketinos sumos j Europos Sfyungos biudzet^

Moketinos sumos j biudzetus ir fondus

Gr^zintinos finansavimo sumos

Kites moketinos sumos biudzetui

Moketinos socialines ismokos

Grazintini mokesCiai, jmokos ir jij permokos

Tiekejams moketinos sumos

Su darbo santykiais susij? (sipareigojimai

Sukauptos mokelinos sumos

Kiti trumpalaikiai fsipareigojimai

GRYNASIS TURTAS

Dalininkif kapitalas

Rezervai

Tikrosios vertes rezervas

Kiti rezervai

Nuosavybes metodo jtaka

Sukauptas pervirsis ar deficit as

Einamujq metif pervirsis ar deficitas

Ankstesniq metu. pervirSis ar deficitas

MAZUMOS DALIS

1H A-7JT\Jff\1 n A T TCP.

Past a bos
Nr.

Paskutine
ataskailinio
laikotarpio

diena

2.380.994.77

77.796,77

6.794,18

37.399,12

2.259.004,70

29.758.00

29.758,00

978,58

3.144,71

25.634.71

4.773,63

35,91

35.91

4.737,72

677,76

4-059.96

2.415.526,40

Pnskutine
pracjusio

ataskaitinio
laikotarpio

diena

2.365.386.80

64.969,32

3.622,18

38.424,60

2.258.370,70

26.239,35

26.239,35

604,64

25.634,7 1

4.095.87

35,9!

35,91

4.059,96

2.871,36

1.188,60

2.395.722,02

Direktorius
(vieSojo sekloriaus subjekto vadovas arba jo jgaliotas administrates
vadovas)

Vyr.buhaltere
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Evaldas Razgus
(vardas ir pavarde)

Stanislava Kacinskiene
(parasas)/ (vardas ir pavarde)

(paraSas)

-)


