
- atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas 

Muziejus neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitų subjektų bei filialų ar panašių 
struktūrinių vienetų. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Muziejaus parengtos 2013 m. finansinės ataskaitos, sudarytos 2013 m. birželio 30 dienos 
būklei, atitinka VSAFAS reikalavimus. 

Muziejus, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 
bei apskaitos vadovu, įskaitant apskaitos politiką, kurios nauja redakcija patvirtinta Muziejaus 
direktoriaus 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 4 . Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir 
įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Muziejus, vadovaudamasi 
pastovumo principu, per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos nekeitė tik, atsižvelgdama į Viešojo 
sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau - VSAFAS) 
pakeitimus, tobulino (2010-02-19 Įs. Nr.4, 2012-12-27 įs. Nr. 31). 

Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
Muziejaus tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pirmojo, 

antrojo ir trečiojo ketvirčių pabaiga. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija tarpinėse 
finansinėse ataskaitose pateikiama kaupiant 3, 6 ir 9 mėnesių informaciją. 

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 
1. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 
2. valstybės funkciją; 
3. programą; 
4. lėšų šaltinį. 

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 
palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pripažinimo ir nusidėvėjimo ar amortizacijos 
apskaitos principai, įvertinimo metodai atitinka 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas", 13 
VSAFAS „Nematerialusis turtas", 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas" bei Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 patvirtintus minimalius ilgalaikio materialiojo 
turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus 
viešojo sektoriaus subjektams. 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laiko ir 
amortizacijos normatyvai patvirtinti Muziejaus direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. Įsakymu Nr.lV-345. 

Tarnyboje finansinė rizika valdoma šiais principais: vadovaujantis direktoriaus 
patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, kurios parengtos atsižvelgiant į Muziejaus veiklos 
pobūdį ir ypatumus, organizacinę struktūrą, veiklos riziką, apskaitos ir informacinę sistemą bei turto 
apsaugos būklę. 

Nematerialusis turtas 

Ilgalaikis nematerialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka jis 
atitinka nematerialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus nematerialiojo turto pripažinimo 
kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo ar 
pasigaminimo savikaina pagal turto vienetus su pridėtinės vertės mokesčiu. Po pirminio pripažinimo 
nematerialus turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose parodomas 
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto, 
kuriam yra taikomas neribotas naudingo tarnavimo laikas Muziejus neturi. 


