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Mosedis
I.

BENDROJIDALIS

Respublikinis Vaclovo Into akmenu muziejus identifikavimo kodas 188203528. Registro
tvarkytojas - V{ Registry centras. Respublikinis Vaclovo Into akmenu muziejus yra valstybes
jstaiga, priskiriama biudzetiniu jstaigij grupei, atskaitinga Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministerijai,
Respublikinis Vaclovo Into akmenij muziejui isduotas registravimo pazymejimas.
{registravimo data 1999 m. vasario_ 04
d., Juridinio asmens registro isduotas Respublikinis
Vaclovo Into akmenij 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 2010m liepos 20 d. jsakymo Nr.D 1-629 redakcija)
Respublikinis Vaclovo Into akmenu muziejus nera PVM moketojas. Respublikinio Vaclovo
Into akmenu muziejus (toliau - Muziejus) adresas - Salantu g. 2, 98271 Mosedzio mstl., Skuodo
r.sav..
Muziejaus pagrindinis tikslas ir funkcija - kaupti, saugoti, restauruoti, tirti ir eksponuoti
muziejines vertybes, atspindincias Lietuvos geologine raidq. ir eratiniu rieduliij jvairove, propaguoti
Lietuvos zemes gelmiu sandaros sudeties, evoliucijos zinias, rieduliij moksline, pazintine,
materialin^, kulturine vert$. Muziejus priskiriamas gamtos muziejij rusiai.
Muziejaus veiklos tikslai:
- kaupti, saugoti, tiiti, eksponuoti, populiarinti Lietuvos eratinius riedulius, atnestus pleistocene
ledynu is Baltijos kiistalinio skydo Fenoskandijoje, mineral^ ir uolienij pavyzdzius, akmeni|
parko dendrologine kolekcij^, atskleisti ir isryskinti rieduliij mineraloginius ir petrografmius
ypatumus, ji] kilm^, jvairove, unikalum^, etnokulturine ir mokslinio pazinimo reiksme;
- propaguoti Lietuvos zemes gelmii} sandaros, sudeties, evoliucijos, gamtos pazinimo zinias,
sviesti visuomene ir teikti informacij^.
Siekdamas siu tikslij, Muziejus vykdo sias funkcijas:
- jsigyja, tiria ir sistemina muziejine, istorin? ir gamtine verte turincius eksponatus, organizuoja
mokslines ekspedicijas, formuoja mineralu, riedulii} ir akmeni| parko dendrologinius rinkinius,
atspindincius Lietuvos geologijos istorij% zemes gelmii} ir gamtos jvairove;
- uztikrina sukauptij muziejiniij vertybiu apskait£|, tinkamas saugojimo s^lygas ir apsaug^, jij
konservavim^ ir restauravimaj
- sudaro s^lygas Muziejuje saugomu muziejiniu vertybii} viesam naudojimui: rengia nuolatines,
kilnojamas ir laikinas ekspozicijas, rengia parodas, kitus renginius Lietuvoje ir uzsienyje,
publikuoja tyrimu rezultatus;
- skleidzia visuomenei, ypac jaunimui, racionalaus zemes gelmiu naudojimo, tvarios pletros
idejas;
- kartu su svietimo jstaigomis organizuoja ir vykdo edukacines pro gramas, paskaitomis,
parodomis, publikacijomis, seminarais, konferencijomis ir kita veikla propaguoja Lietuvos
geologinj paveld^, geologijos istorija^ gamtosaugines idejas, muziejinii} mokslinii} tyrimij
pasiekimus, ugdo visuomenes pagarb^ gamtai;
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- atlieka kitas teises aktuose numatytas funkcijas
Muziejus neturi kontroliuojamij, asocijuotij ar kiti| subjektij bei filialu ar panasiu
strukturiniu vienetij.
II. APSKAITOS POLITIKA
Muziejaus parengtos 2013 m. fmansines ataskaitos, sudarytos 2013 m. gruodzio 31 dienos
buklei, atitinka VSAFAS reikalavimus.
Muziejus, tvarkydama buhalterin^ apskaitq. ir rengdama fmansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes jstatymo ir kitu_ teises aktu nustatyta tvarka
bei apskaitos vadovu, jskaitant apskaitos politika_, kurios nauja redakcija patvirtinta Muziejaus
direktoriaus 2010 m. vasario 19 d. jsakymu Nr. 4 . Apskaitos politika apima ukiniij operaciju ir
jvykiij 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 fmansines atskaitomybes standartu (toliau - VSAFAS)
pakeitimus, tobulino (2010-02-19 Js. Nr.4, 2012-12-27 |s. Nr. 31).
Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Muziejaus tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendoriniij metu pirmojo,
antrojo ir treciojo ketvircii| pabaiga. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija tarpinese
fmansinese ataskaitose pateikiama kaupiant 3, 6 ir 9 menesii} informacij^.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal siuos pozymius:
1. valstybes biudzeto islaidij ir pajamu ekonomines klasifikacijos straipsnj;
2. valstybes fimkcija_;
3. program^;
4. lesij saltinj.
Vises operacijos ir ukiniai jvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu jrasu didziojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos testinumo, periodiskumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio virsenybes pries form^ principal.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pripazinimo ir nusidevejimo ar amortizacijos
apskaitos principal, 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 2010 m. kovo 18 d. }sakymuNr.lV-345.
Tarnyboje fmansine rizika valdoma siais principais: vadovaujantis direktoriaus
patvirtintomis fmansu kontroles taisyklemis, kurios parengtos atsizvelgiant j Muziejaus veiklos
pobudj ir ypatumus, organizacine struktur^, veiklos rizik% apskaitos ir informacine sistem^ bei turto
apsaugos bukle.
Nematerialusis turtas
Ilgalaikis nematerialus turtas pripazjstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka jis
atitinka nematerialiojo turto sa_vok^ 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, fmansinese ataskaitose parodomas
jsigijimo savikaina, atemus sukaupt^ amortizacijc| ir nuvertejim^, jei jis yra. Nematerialiojo turto,
kuriam yra taikomas neribotas naudingo tarnavimo laikas Muziejus neturi.

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 savikaina^ tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad
patobulintas nematerialusis turtas teiks didesne^ ekonomin^ naud^, t.y. kad atliktas esminis
materialiojo turto pagerinimas.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis^ nustatyta^
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 tikrajq. vert$ jmanoma patikimai nustatyti. Jei
tikrosios vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline
vieno lito verte.
Nustatytos sios nematerialiojo turto grapes ir amortizacijos laikas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Ilgalaikio turto grupes ir rusys
Programme jranga, jos licencijos irtechnine dokumentacija
Patentai, isradimai, licencijos, jsigytos kitos teises*
Kitas nematerialusis turtas
Prestizas

Turto amortizacijos
nonnatyvai (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
sajskaitoje iki turto jvedimo j eksploatacij^ pradzios.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripazjstamas, ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sa_voka_ 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 sukaupt^ nusidevejim^ ir nuvertejim^, 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 didesne ekonomin^ naud^, t.y. kad atliktas
esminis materialiojo turto pagerinimas.

Ilgalaikio turto nusidevejimo verte paskirstoma per visq. nustatyt^ turto naudingo tarnavimo
laik^ 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 ilgalaikis materialusis turtas ne is viesojo sektoriaus subjekto
registruojamas jo tikraja verte pagal jsigijimo dienos bukle^ jei tikraj^ verte^ jmanoma patikimai
nustatyti. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas
registruojamas simboline vieno lito 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 tikrajcj. verte galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto
perdavimo taike tikrosios vertes metoda_. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis
materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Nustatytos sios materialiojo turto grupes ir nusidevejimo laikas:

Eil.
Nr.

5.
5.1.

Ilgalaikio turto grupes ir rusys

Pastatai
Kapitaliniai muriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytij storio,
gelzbetonio; perdengimai ir denginiai - gelzbetoniniai ir betoniniai);
monolitinio gelzbetonio pastatai, stambiq blokij (perdengimai ir
denginiai - gelzbetoniniai) pastatai
Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokij, monolitinio slako,
5.2.
betono, lengvij slako blokij, perdengimai ir denginiai gelzbetoniniai, betoniniai arba mediniai)
Tasytij r^stij pastatai
5.3.
Surenkamieji, isardomieji, moliniai ir kiti pastatai
5.4.
Infrastrukturos ir kiti statiniai
6.
InfrastruktOros statiniai
6.1.
Betoniniai, gelzbetoniniai, akmens
6.1.1.
6.1.2.
Metaliniai
6.1.3.
Mediniai
Kiti statiniai
6.2.
Nekilnojamojo kulturos paveldo objektai
7.
7.1. Nekilnojamojo kulturos paveldo objektij restauravimo darbai
8.
Masinos ir jrenginiai
8.1.
Apsaugos jranga
8.2.
Filmavimo,fotografavimo, mobiliojo telefono rysio jrenginiai
8.3.
Radijo ir televizijos, informaciniq ir rysiq technologijij tinklq
valdymo jrenginiai ir jranga
8.4.
Kitos masinos ir jrenginiai
9
Transporto priemones
9.1
Lengvieji automobiliai ir j\\s
9.2
Specialus automobiliai

Turto nusidevejimo
normatyvai (metais)

100

85

50
14

50
35
20
15
20
5
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, jq priekabos ir puspriekabes
Kitos transporto priemones
Baldai ir biuro jranga
Baldai
Kompiuteriai ir ji| jranga
Kopijavimo ir dokumenti} 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
5
5
6
8
6
1
5

Jeigu patentai, iSradimai, licencijos ar kitos teises yra jsigyti konkreCiam laikotarpiui, tokio laikotarpio
trukme laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaiciuojama 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, konservavimo, montavimo ir kitos panasios
islaidos, padarytos iki ilgalaikio turto vienetas bus paruostas naudoti) islaidos apskaitoje kaupiamos
nebaigtos statybos sajskaitoje iki turto jvedimo j eksploatacij^ 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 is j\\.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registmojamos grynaja realizavimo verte.
Apskaiciuodama atsargii, sunaudotij teikiant paslaugas, ar parduotij atsargi} savikaina_, Muziejus
taiko konkrecii| kainij jkainojimo metod^.
Buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargi^ sunaudojimu ar pardavimu
susijusi operacija.
Prie atsargi} priskiriamas neatiduotas naudoti ukinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus verte is karto jtraukiama j sajiaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma
nebalansinese s^skaitose Muziejaus Atsargi} 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". Pirm^ kart^
pripazindama finansinj turt% Muziejus jvertina jj jsigijimo savikaina.
Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai Muziejus jgyja teise gauti pinigus ar kit^ finansinj
turta^ 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 fmansavimo sumos arba ji} dalis pripazjstamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sa^iaudos.
Gautos ir perduotos kitiems viesojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, subjekto
s^naudomis 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
sa^iaudos, kartu pripazjstant finansavimo, kuris buvo skirtas siam tikslui, pajamas.
Finansiniai jsipareigojimai
Pirminio pripazinimo metu jsipareigojimai jvertinami jsigijimo savikaina. Veliau sie
jsipareigojimai jvertinami: ilgalaikiai fmansiniai jsipareigojimai - amortizuota savikaina,
trumpalaikiai fmansiniai jsipareigojimai - jsigijimo savikaina.
Atidejiniai
Atidejiniai pripazjstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del jvykio praeityje
Muziejus turi dabartine teisine prievol^ ar neatsaukiamajj pasizadejim^, 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
Pajamu apskaitai taikomas kaupimo principas.
Pajamos, isskyrus finansavimo pajams, pripazjstamos, kai tiketina, kad Muziejus gaus su
sandoriu susijusia_ ekonomine nauda_, kai galima patikimai jvertinti pajamq sum^ ir kai galima
patikimai jvertinti su pajamu uzdirbimu susijusias s^naudas. Pajamos uzregistruojamos apskaitoje ir
rodomos fmansinese ataskaitose tq. ataskaitinj laikotarpj, kurj yra uzdirbamos, t.y. kurj suteikiamos
paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigij gavimo dienos.
S^naudos
S^naudos apskaitoje pripazjstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principals tuo
ataskaitiniu laikotaipiu, kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos. Neatsizvelgiant j pinigi} isleidimo
laik^. Tais atvejais, kai per ataskaitinj laikotarpj padarytij islaidij nejmanoma tiesiogiai susieti su
konkreciu pajamij uzdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinanciais ataskaitiniais laikotarpiais,
sios islaidos pripazjstamos s^naudomis t^ ataskaitinj laikotarpj, kada buvo patirtos.
Darbo uzmokescio ir valstybinio socialinio draudimo sajiaudos registruojamos kiekvieno
menesio paskutine dien^. Apskaitoje tarnautojams ir darbuotojams moketi uz kasmetines atostogas
sumos kaupiamos ir pripazjstamos saiiaudomis viena_ kart^ per metus - gruodzio 31 d.
Turto nuvertejimas
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripazjstami pagal nuvertejimo pozymius.
Sudarant fmansiniu ataskaiti} rinkinj, jvertinama, ar yra turto nuvertejimo pozymiu. Jei yra vidiniij ar
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isorinhj nuvertejimo pozymiu, nustatoma turto atsiperkamoji verte, kuri palyginama su turto
balansine verte.
Pripazinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostolj,
perskaiciuojamos busimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams teiikancios turto nusidevejimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvertejimo buti} tolygiai
paskirstyta per visa^ likusj jo naudingo tarnavimo laik^, t.t. nuvertejimo suma nudevima per likusj
naudingo tarnavimo laika_, mazinant nusidevejimo sajiaudas.
fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
{vykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
Muziejaus finansin^ padetj paskutin^ ataskaitinio laikotarpio dien^ (koreguojantys jvykiai),
atsizvelgiant j jij jtakos reiksme parengtoms fmansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines
bukles, veiklos rezultatij ir pinigij srautij ataskaitose. Nekoreguojantys jvykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui, aprasomi aiskinamajame raste, kai jie yra reiksmingi.
Tarpusavio uzskaitos ir palyginamieji skaiciai
Sudarant fmansinii4 ataskaitij rinkinj, turtas ir jsipareigojimai bei pajamos ir sajiaudos nera
uzskaitomos tarpusavyje.
Apskaitos politikos keitimas
Muziejus pasirinkt^ apskaitos politik^ taiko nuolat arba gana ilg^ laik^ tarn, kad butij galima
palyginti skirtingij ataskaitinii| laikotarpii| finansines ataskaitas, Tokio palyginimo reikia Muziejaus
finansines bukles, veiklos rezultati|, grynojo turto ir pinigu srautij keitimosi tendencijoms nustatyti.
Ukiniij operacijij ir ukiniij jvykiij pripazinimo, apskaitos ar del jij atsirandancio turto, jsipareigojimij,
finansavimo sumij, pajami} ir (arba) s^naudij vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos
politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant
retrospektyvim' bud^, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada butq buvusi naudojama,
todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ukinems operacijoms ir ukiniams jvykiams nuo ji|
atsiradimo.

Apskaitos jverciij keitimas
Apskaitos jverciai yra perziurimi tuo atveju, jei pasikeicia aplinkybes, kuriomis buvo
remtasi atliekant jvertinim^, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitu jvykiij. Muziejaus
apskaitinio jverciij pasikeitimo rezultatas jtraukiamas j tq. veiklos rezultatij ataskaitos eilute, kurioje
buvo parodytas pirminis jvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi jtakos tik finansines
bukles ataskaitos straipsniams. mformacija, susijusi su apskaitos jverciij pakeitimu, pateikiama
aiskinamajame raste.
Apskaitos klaidij taisymas
Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusii^
ataskaitiniij laikotarpiij 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 pajanuj, arba 0,05 procento turto vertes
per praejusius flnansinius metus.
Ill, PASTABOS

3.1. Nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpj
2013-12-31 nematerialiojo turto likutine verte
- 1345,81 Lt
2014 metais jsigyta nematerialaus turto
- 1999,98 Lt
Nusidevejimo priskaiciuota per ataskaitinj laikotarpj
- 980,53 Lt
Nematerialaus turto likutine verte 2014-06-30
- 2365,26 Lt
3.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpj
Turto likutine
Verte 2013-12-31

Straipsniai

Pastatai
Infrastrukturos ir kiti
statiniai
Masinos ir jrenginiai
Transporto priemones
Kilnojamosios kulturos
vertybes
Baldai ir biuro jranga
Kitas ilgalaikis materialus
turtas
Nebaigta statyba ir
isankstiniai apmokejimai
Is viso:

Jsigyta turto
2014m

65342,36
1004,19
41629,70
1283,77
6747,00

4500,00

37359,34
6053,83
45970,36
205390,55

Nusidevejima
s per
ataskaitinj
laikotarpj
529,80
72,60

64812,56
931,59

5323,58
1283,77
0,00

40806,12
0,00
6747,00

5159,55
1015,14

32199,79
5038,69

0,00
4500,00

litais
Turto likutine
verte
2014-06-30

45970,36

13384,44

196506,11

3.3. Informacija apie ilgalaikj finansinj, biologinj turtsj
Ilgalaikio fmansinio ir biologinio turto Muziejus neturi.
3.4. Atsargij vertes pasikeitimas per ataskaitinj laikotarpj
Atsargij likucius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje balansineje s^skaitoje sudaro medziagi|
likuciai esantys sandelyje.
Nuostolii^ del atsargij praradimo, bei atsargij vertes sumazejimo iki grynosios realizavimo vertes per
ataskaitinj laikotarpj nebuvo. Atsargij, kurias laiko tretieji asmenys nera,
3.5. Informacija apie isankstinius apmokejimus

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutine
ataskaitinio
laikotarpio
diena

1

2

3

1. Isankstiniij apmokejimi} jsigijimo savikaina
1.1.
Isankstiniai apmokejimai tiekejams

248,50

Paskutine
praejusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena
4

496,96

Kitos ateinanciij laikotarpiq Sc|naudos
1.2.
2. Isankstiniq apmokejimij nuvertejimas
3. Isankstiniij apmokejimi| balansine verte (1-2)

248,50
248,50

496,96
496,96

3.6. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
2014 metij birzelio 30 dienai sukauptos gautinos sumos - 61088,58 Lt

3.7. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus
2014 m. birzelio 30 d. biudzetiniij lesi} Muziejaus banko s^skaitoje likutis lygus 89,98 Lt.
2014m . birzelio 30 d. spec.lesij likutis Muziejaus banko s^skaitoje lygus 0,00 Lt
2014m. birzelio 30 d. pavedimij lesij likutis Muziejaus banko s^skaitoje lygus 0,00 Lt
2014 m. birzelio 30 d. ES lesij likutis Muziejaus banko s^skaitoje lygus 5232,43 Lt
Muziejuje nera kasos. Atsiskaitymai vykdomi tiesiogiai per VBAMS, arba naudojant lesas,
turimas Muziejaus atsiskaitomosiose s^skaitose.
Pinigij ekvivalentij Muziejus neturi.

3.8. Finansavimo sumos pagal saltinj, tikslin^ paskirtj ir jq pokyciai per ataskaitinj laikotarpj
Informacija apie finansavimo sumas pagal saltinj, tiksline paskirtj ir jij pokycius per
ataskaitinj laikotarpj pateikta aiskinamojo rasto (20-ojo VSAFAS 4 priedas).
3.09. Informacija apie jsipareigojimq dalj nacionaline ir uzsienio valiutomis
Isipareigojimi} nacionaline ir uzsienio valiutomis muziejus neturi.

3.10. Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas
Ilgalaikii} jsipareigojimij Muziejus neturi.
Finansines bukles ataskaitoje 2014 m. birzelio 30 d. trumpalaikiu_ jsipareigojimij suma
sudaro 51613,95 Lt is jij:
Tiekejams moketinos sumos - 2553,24 Lt.
Sukauptos moketinos sumos - 37596,25 Lt, tai atostoginiij rezervas, kitos sukauptos s^naudos.
Su darbo santykiais susije jsipareigojimai - 11464,46 Lt

3.11. Grynasis turtas

10
Grynajj turtq. sudaro - 10010,04 Lt
Einamuji} metij pervirsis ar deficitas - 3723,51 Lt
Ankstesniij meti} pervirsis ar deficitas 6286,53 Lt

Nebalansines s^skaitos
Nebalansinese 01 klases s^skaitose ,,Nebalansinis turtas" yra registruojamos Muziejaus
nuomos ir panaudos pagrindais gauto turto verte. Muziejus turto, naudojamo pagal fmansines
nuomos sutartis turi gav^s is Skuodo rajono savivaldybes.
Nebalansinese 02 klases sa_skaitose ,,Naudojamos atsargos" registruojama ukinio
inventoriaus, perduoto materialiai atsakingiems asmenims naudoti jstaigos veikloje, verte
Nebalansinrq sa^skaitq duomenys 2014 m. birzelio 30 dienos buklei pateikiami lenteleje.
Eil.
Nr.

Sa^skaitos Nr., pavadinimas

1
1.

2

4.3.

4.

Turto verte
2014-06-30 Lt

01 Nebalansinis turtas
0130001 Pagal panaudos sutartis gautas turtas
02 Naudojamos atsargos (u kin is inventorius)
Is viso:04 Neapibreztieji jsipareigojimai (nurasytas
nemokixj debitorii| jsiskolinimas, gautinos sumos)03
Neapibreztasis turtas (trukumai del turto vagystes)
Is viso:04 Neapibreztieji jsipareigojimai (nurasytas
nemokiq debitoriu^]siskolinimas, gautinos sumos)
Is viso:

3
675558,47
675558,47

4

675558,47

IV. VEIKLOS REZULTATAI
4.1 Pajamos
Veiklos rezultatij ataskaitoje pagrindines veiklos fmansavimo pajamos uzregistruotos is
valstybes biudzeto - 221629,50 Lt,, ES - 9355,23 Lt, savivaldybiu, biudzeto - 10000,00 Lt,
.Finansavimo pajamos apskaitomos pagal patvirtintas viesojo sektoriaus subjekto 7 klases sa^skaitu
piano s^skaitas.

4.2 S^naudos
Vadovaujantis kaupimo principu, pagrindines veiklos s^naudos meti| eigoje apskaitomos pagal
patvirtintas 8 klases s^skaitij piano s^skaitas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11
5.1 Svarbiij salygij ir aplinkybiu, kudos gali paveikti tolesne muziejaus veikl^, nera.
5.2 Muziejaus restrukturizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.
5.3 Neapibreztujij jsipareigojimij ar neapibreztojo turto pokyciij nuo ataskaitiniij fmansiniij
metij pradzios iki paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos, taip pat sprendimi} del teisiniij gincij
nera.
5.4 Reiksmingi} jvykiij, jvykusiu po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, turinciij jtakos
muziejaus veiklai, nera.

Direktorius

<%£^

'

Evaldas Razgus

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

Ilgalaikis materialusis turtas (Finansines bukles ataskaita)
Atsargos ( Finansines bukles ataskaita)
Isankstiniai apmokejimai ( Finansines bukles ataskaita)
Per vienerius metus gautinos sumos ( Finansines bukles ataskaita)
Pinigai ir pinigi} ekvivalentai (Finansines bukles ataskaita)
Finansavimo sumos (Finansines bukles ataskaita)
fsipareigojimai ( Finansines bukles ataskaita)
Grynasis turtas ( Finansines bukles ataskaita )
Pajamos (veiklos rezultatij ataskaita)
S^naudos (veiklos rezultatij ataskaita)
PRIDEDAMA: Veiklos rezultatu ataskaita
Finansines bukles ataskaita
Finansavimo sumos pagal
saltinj,tikslin£ paskirtj ir
ju pokyciai per ataskaitinj
laikotarpj

- 1 lapas
- 2 lapai
- 2 lapai

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansn
ministro 2009 m. gruodzio 16 d. [sakymu
Nr. 1K-457 (finansq. ministro 2011 m.
sausio 31 d. [sakymo Nr. 1K-027
redakcija)
Respublikinis Vaclovo Into akmenq muziejus

188203528, Salantqg. 2, (viesojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatu ataskaita. arba konsoliduotaja. veiklos rezuitati) ataskaita., kodas. adresas)

VEIKLOS REZULTATg ATASKAITA
PAGAL 2014 m. BIRZELIO 30 d. DUOMENIS
14.07.25
(Data)

Nr. 18

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais
Ataskaltinis
laikotarpis

Pastabos Nr.

Straipsniai

EM. Nr.

Pra6j?s
ataskaitinis
laikotarpis

A.

PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS

248.361,73

223.788,10

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

240.984,73

218.297,10

221.629,50

210.971,38

1.1.

Is valstybfes biudzeto

I.2.

Is savivaldybiq. biudzetq.

;

10.000,00

3.400,00

I.3.

Is ES, uzsienio valstybiq. ir tarptautinin organizacijn lesn

i

9.355,23

3.925,72

I.4.

l§ kitufinansavimo Salting
7.377,00

5.491,00

7.377,00

5.491,00

II.

MOKESCig IR SOCIALINiy [MOKy PAJAMOS

111.

PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS

|

111.1.

Pagrindines veiklos kitos pajamos

III.2.

Pervestinq. pagrindines veiklos kitq pajamq suma

B.

PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS

246.840,34

227.368,75

I.

DARBO UZMOKESClO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

191.098,22

170.798,85

II.

NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS

14.364,97

19.728,23

III.

KOMUNALINig PASLAUGg IR RYSig

15.510,42

16.283,28

IV.

KOMANDIRUOCig

v.

TRANSPORTO

4.318,54

6.064,20

VI.

KVALIFIKACIJOS KELIMO

VII.

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO
8.706,14

10.282,59

12.842,05

4.211,60

VIII.

NUVERTEJ1MO IR NURASYTg SUMg

IX.

SUNAUDOTg IR PARDUOTg ATSARGg SAVIKAINA

X.

SOCIALINig ISMOKg

XI.

NUOMOS

XII.

FINANSAVIMO

XIII.

KITg PASLAUGg

XIV.

KITOS

c.

PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS

1.521,39

-3.580,65

D.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

2.202,12

1.260,00

1
1.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

2.202,12

1.260,00

II.

PERVESTINOS [BigolETA. KITOS VEIKLOS PAJAMOS

3.723,51

-2.320,65

3.723,51

-2.320,65

I

III.

KITOS VEIKLOS SANAUDOS

E.

FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAI

F.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU APSKAITOS KLAIDy TAISYMO fTAKA

G.
LI

GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO [TAKA

I
~

PELNO MOKESTIS

i.
j.
i.
ii.

NUOSAVYBES METODO [TAKA
GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANtlAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAZUMOS DALIAI
"" '

""••

~ ' "
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~ " ~ " " ~"

Direktorius
(teises aktais ipareigoto pasirasyti asmens pareigq. pavadinimas)

Vyr.buhaltere
(teises aktais ipareigoto pasirasyti asmens parsign pavadinimas)
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Evaldas Razgus
(vardas ir pavarde)

Stanislava Kacinskiene
(vardas ir pavarde)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansq.
ministro 2009 m. gruodzio 24 d. '[sakymu
Nr. 1K-478 (finansq. ministro 2012 m. kovo
20 d. [sakymo Nr. 1K-106 redakcija)

188203528, Salantiig. 2,(vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultalti ataskaita. arba konsoiiduotaja. veiklos rezultatu ataskaita., kodas, adresas)

FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL 2014 m. BIRZELIO 30 d. DUOMENIS
14.07.25
(Data)

Nr. 17

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

Nematerialus turtas

1.1

Pletros darbai

I.2

Programme [ranga ir Jos licenzijos

I.3

Kitas nematerialusis turtas

1. 4

Nebaigti projektai ir isankstiniai mokejimai

I.5
II.

Pastabos Nr.

Straipsniai

E\\. Nr.

Paskutinfe
ataskaitinio
laikotarpio
diena

PaskutinS
pra&jusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena

198.871,37

206.736,36

2.365,26

1.345,81

2.365,26

1.345,81

196.506,11

205.390,55

64.812,56

65.342,36

931,59

1.004,19

40.806,12

41.629,70

6.747,00

6.747,00

32.199,79

37.359,34

Prestizas
llgalaikis materialusis turtas

11.1

Zeme

II.2

Pastatai

II.3

Infrastrukturos ir kiti statiniai

II.4

Nekilnojamosio kulturos vertybes

II.5

MaSinos ir [renginiai

II.6

Transporto priemones

II.7

Kilnojamosios kulturos vertybes

II.8

Baldai ir biuro [ranga

II.9

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

11.10

Nebaigta statyba ir isankstiniai apmokejimai

III.

llgalaikis finansinis turtas

IV.

Mineraliniai istekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B.
/-*

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.

Atsargos

1.283,77
|

5.038,69

6.053,83

45.970,36

45.970,36

70.193,08

49.374,48

3.396,59

4.725,46

3.396,59

4.725,46

BIOLOGINIS TURTAS

1.1

Strategines ir neliefiiamosios atsargos

I.2

Medziagos, zaliavos ir ukinis inventorius

I.3

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5

llgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II.

Isankstiniai apmokejimai

III.

Per vienus metus gaunamos sumos

111.1

Gautinos trumpalaikes finansines sumos

III.2

Gautini mokesciai ir socialines [mokos

III.3

Gautinos finansavimo sumos

III.4

Gautinos sumos uz turto naudojima^, parduoti prekes, turta,, paslaugas

III. 5

Sukauptos gautinos sumos

III.6

Kitos gautinos sumos

IV.

Trumpalaikes investicijos

V.

Pinigai irpinigu.ekvivalentai
iSVISO TURTO:

i

!

248,50

496,96

61.225,58

44.152,06

137,00
61.088,58

44.152,06

5.322,41
269.064,45

256.110,84

Pateikimo valiuta ir tiks/umas: litais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Paskutin6
ataskaitinio
laikotarpio
diena

Paskutin6
praejusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena

D.

FINANSAVIMO SUMOS

207.440,46

211.457,10

1.

IS valstybes biudzeto

177.615,14

182.276,55

29.825,32

29.180,55

51.613,95

38.367,21

51.613,95

38.367,21

II.

IS savivaldybes biudzeto

III.

IS Europos Sajungos, uzsienio valstybiq.irtarptautiniq.organizacijq.

IV.

Is kitiisaltinin.

E.

[SIPAREIGOJIMAI

1

llgalaikiai [sipareigojimai

:

llgalaikiai finansiniai [sipareigojimai

1.1
I.2

llgalaikiai atidejiniai

I.3

Kiti ilgalaikiai [sipareigojimai

II.

Trumpalaikiai [sipareigojimai
llgalaikiq atidejiniu^ einamujq. metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai

11.1
II. 2

llgalaikiq. [sipareigojimq. einamqjq. metn. dalis

II.3

Trumpalaikiai finansiniai [sipareigojimai

II.4

Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

:

Moketinos sumos [ Europos Sajungos biudzeta.

II.5

Moketinos sumos [ biudzetus ir fondus

II.6

Grazintinos finansavimo sumos

11.6.1

Kitos moketinos sumos biudzetui

II.6.2

Moketinos socialines ismokos

II.7
II.8

Grajtintini mokesciai, [mokos irjqpermokos

II. 9

Tiekejams moketinos sumos

11.10

Su darbo santykiais susij? [sipareigojimai

11.464,46

11.11

Sukauptos moketinos sumos

37.596,25

37.596,25

11.12

Kiti trumpalaikiai [sipareigojimai
10.010,04

6.286,53

10.010,04

6.286,53

F.

GRYNASISTURTAS

I.

Dalininkq.kapitalas

II.

Rezervai

2.553,24

770,96

Tikrosios vertes rezervas

11.1

Kiti rezervai

II.2
III.

Nuosavybes rnetodo [taka

IV.

Sukauptas pervir§is ar deficitas

IV. 1

Einamujq, metq pervirsis ar deficitas

3.723,51

541,03

IV.2

Ankstesniq metq, pervirsis ar deficitas

6.286,53

5.745,50

269.064,45

256.110,84

G.

MAZUMOS DALIS
IS VISO FINANSAVIMO SUMg, [SIPAREIGOJIMLj, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALE

Direktorius
(teises aktais ipareigoto pasirasyti asmens pareigiipavadinimas)
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Vyr.buhaltere
(teises aktais ipareigoto pasirasyti asmens pareign pavadi

Evaldas Razgus
(vardas r pavardfe)

Stanislava Kacinskiene
(parasas ) I/

(vardas ir pavarde)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansq
ministro 2009 m. gruodzio 24 d. jsakymu
Nr. 1K-475 (finansq ministro 2011 m.
sausio 31 d. [sakymo Nr. 1K-039
redakcija)

Respublikinis Vaclovo Into akmenq muziejus
is pavadinimas)

(vieSojo sekt

188203528, Salant^g. 2, {viesojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultati| ataskaita^ arba konsoliduotaj^ veiklos rezultati^ ataskaita^, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL SALTINl, TIKSLIN^ PASKIRT[ IR jg POKYCIAI PER ATASKAITIN[ LAIKOTARP[
PAGAL 2014 m. BIRZELIO 30 d. DUOMENIS
Nr. 19

14.07.25
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais
Per ataskaitin[ laikotarp[

1

Eil.

Finansavimo sumos

Nr.

2

1
1.

Is valstybes biudzeto (isskyrus valstybes

Finansavimo
sumq likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradzioje

3

182.276,55

Finansavimo
sumos
(gautos),
isskyrus
neatlygintinai
gautqturtq

Finansavimo
sutnii
pergrupavima

4

5

204.232,41

Neatlygintinai
gautas turtas

Perduota
kitiems
viesojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumq
sumazejimas
del turto
pardavimo

6

7

8

Finansavimo
sumq
sumazejimas
deljq
panaudojimo
savo veiklai

Finansavimo
sumq
sumazejimas
deljq
perdavimo ne
viesojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumos
(grqzintos)

Gautinq sumq
pasikeitimas

9

10

11

12

Finansavimo
sumq likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

13

208.893,82

177.615,14

biudzeto asignavimq dal|, gauta^ is Europos
Sajungos, uzsienio valstybiq ir tarptautiniq
organizacijq):
1.1.

nepiniginiam turtui [sigyti

1.2.

kitoms islaidoms kompensuoti

2.

182.276,55

Is savivaldybes biudzeto (isskyrus

16.767,61

21.519,00

177.525,16

187.464,80

187.374,82

10.000,00

10.000,00

~89,98

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.355,23

29.825,32

4.437,75

24.742,80

savivaldybes biudzeto asignavimq dal[, gauta

:

is Europos Sajungos, uzsienio valstybiq ir
'

tarptautiniq organizacijq):
2.1.1
2.1.2

3.

nepiniginiam turtui isigyti
kitoms islaidoms kompensuoti
Is Europos Sajungos, uzsienio valstybiq ir

|

tarptautiniq organizacijq (finansavimo sumq

i
j

dalis, kuri gaunama is Europos Sajungos,

i
!

29.180,55

ne[skaitant finansavimo sumq is valstybes ar
3.1.

nepiniginiam turtui isigyti

29.180,55

Pateikimo valiuta irtikslumas: litais
Per ataskaitinj laikotarp[

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumq likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradzioje

2

3

1

3.2.
4.

kitoms islaidoms kompensuoti

Finansavimo
sumq
pergrupavima

4

5

Neatlygintinai
gautas turtas

Perduota
kitiems
viesojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumq
sumazejimas
del turto
pardavimo

Finansavimo
sumq
sumazejimas
deljq
panaudojimo
savo veiklai

Finansavimo
sumq
sumazejimas
deljq
perdavimo ne
viesojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumos
(grqzintos)

Gautinq sumq
pasikeitimas

6

7

8

9

10

11

12

Finansavimo
sumq likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

13

10.000,00

4.917,48

5.082,52

224.232,41

228.249,05

207.440,46

Is kitu saltiniu:

4.1.

nepiniginiam turtui [sigyti

4.2.

kitoms islaidoms kompensuoti

5.

Finansavimo
sumos
(gautos),
isskyrus
neatlygintinai
gautajurta.

Is viso finansavimo sumq:

211.457,10

Sioje skiltyje rodomas finansavimo sum^ pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidn taisymas ir valiutos kurgojtaka_pinigL|. likuciams, susijusiems su finansavimo sumom

Evaldas Razgus

Direktorius
(teises aktais jpareigoto pasirasyti asmens pareign pavadinimas)

(parasas)

Stanislava Kacinskiene

Vyr.buhaltere
(teisfts aktais jpareigoto pasirasyti asmens pareign pavadinimas)

vardas ir pavarde)

(parasas)

(vardas ir pavarde)

