
. -.-..-.,_...... --� ....._-_..•,,_._--..-

...... �.,tloO.!oo" .. , _.....-..,- Ąf-...:.olf\' ..........

..........u_,.ft ••_.•

•_..._ ".C"""'" JI ....._.....

-
-

•
- -

•
•
,

"
"
"
"
",

"
"
"
"
'"
"n"
'"
"'
"",,'

--
•

.- -

-
--

-. -

-
•
....u...

�

-
, l<OO ..., .. ,,,.,.,,'�

•• "00:>."'''''

.."",m,1O

, .... , .. ,.

'''''',", "'.nu.

" ,..... ""',,,"
" ....ų IU"',,,"

-

-
-

".

.- .-

.."." '-.""

� �

n.. " .-

'''.'' .�

. .,....

.-

.-

..�

,>OI .... '",�-

---



,

f �
� E

, .

. ,

, .

'i �
I 
� a
Ii S
. ,

Į �
• •

'" �, ,

, .

, � �

!H

, it
' ., ,

: :;

! :n
.i '8 I

i � i
I :f.

lH

��

��

H
.".,
��

�
.,

,��

".,
..

��
<
.,

��

�

,

, II
Lį

]h
, .

,

,

-

II
I •
, ,

H
,

� ,

.<

"1'1'1''�lm(i",����
�j���"

,

�I�I!I 1-

�'I'�'I'I'iihUJ5'
1"�':i,��1

�I:_N�

,

ll�!j I� II!

,

j
,

• I'
•

•

,

•

.,

I �
;,

:j

! !
.,

iii
"��

-
�
,'I!I'g��

--, nll
.' J.
l!d
- ,-

'I'------ I
,

•

�

qr
--j},.I', ,
,

i

I !
i I,
i j I
s , J-
� . � !,Ij ••
; 1. J-l
• j'
[ .. �)

I '
l
!

�1_1�lal�I�I_I:I:I: ",'.'.'.',I,I,bbld'I,I,I,L1.I,I,I,1<I11;L,



,

1 o
d

P• j

ji
. ,

• f

Ip
,:1
I i i

I": ,
. �

"

,f

iii
"o.!: '
o,

n I
o'
.,

"
II
;Į

I

I I

! I
I .

Į \II
II

II
I I

I '
I 'I- !

I
I

" '. -
; ;:

,

Į

I

I I
1.1

dll
II j"
Į o

, f

i i

..



•

"".ĮI
, � !E!
,

,
. ",,--

ĮĮ! •

" III
,.

" 5"" -•••• •

I JI
! "u,

II
BE!
";.--

I

I
•

,

IIIš�
g

-
iI

,

I
:i� ,"

'I��
, "

.- II

,

, Į

I ,

,

•
,

1
•

i
•

• ;
• •
Į ! I, !
• I

Ip
j='
"I 11 ,

1'1 • •

II
"



I

I
I .

• !
, !
I, .

�
.OI �
. ,

ji
. !
, I

Ip
i : i
I .,

lf
'q

I 'I
"

•
Į

I

••

l1hĮ. J!
• •"" !

•

,

•

"

I
I



"��"".,__ '_OI. Ie r..-.... "�,,�,,_,,_,�__,_.,_.

....... C...OWIO" ... "_'�_.'-' ...._IlI Of...........'''''�'''

........ _n,",' �T .."'.,...

"-"- ...-........, .... .....,...

-------"

-

-el _

IK "."'-'"

-
---�- -

-_.'_.

-

n,

- ",
,"

,

"'O,
'O,

",
,

I ""•." ,....
.. ...........

"-."'." -"T'o.,O,,"'O" I ........U....

..no", , ......� .. Tol ..

.. '011 HILl.OO 'Al.""'''

... """",,." UTO'''1'1K

.. "" " "".. ,..,,' "'"
....". OI Po' "'''',,1.5 ." , .

..... .noo .<lU" ".rn_ " ,"',- .

'''''_fl.<U.
"" ... """...,"
....".-..R> .............. P'O...h, ..........

......, IT'''_
- ..'.)�_......... ......

".- "....... ..-nnT"

Tf........"" ,"<lUl""" "" .. �n,

'"'-"""".. "'" O'WAI

"'

._---,::.= -'�"-�--*!-""!-jIJ�,
''''---"

•.•, .._•.

10'1" ..

....'.10

"",
."

-" "....
I ""..
•••
."

,

,,>O,"

"
",OI.
, ... .,

.,,,. "

"''''.01
.,.

., ."

., "'" 00

O"

-, ... ""

..." "

-1' 'OI

-0---
",.,.•.•'-_.
-'_01<1

"



DRUSKININKŲ \llt:STO MUZIEJUS

AI�"'INA\tAS1S RAŠTAS

Pri.. 2016 m.:lų finansinių ataslailų rinkinio

I. BF.�nROJI D,'\'US

I. Dru�kininkų mio..'Sto mU7icjus (lol iau - Muziejus)}Ta Drw;kininkų sa�ivald}bės biudJ.ctine

j ......ga kaupianti. ....uganti. ek",,>nuojanti. tirianti. restauruojanti ir populiarinanli susietus su

Dru'>kininkais i�1orinius paminklu... kuIlOros palikimą. meno kūrimus. 'Iuziejaus pavadinimo
.-.antrumpll- UM\1.

\tu.rieju.s. V)'kd�dama.' savo veiklą, jgyvcndina l>ru>kininkų SlIvi�akl)'bė's Slllll<,¥inio
planavimo dokumclllus:

1.1. UnI>kininkų '011\ ivald)'b.-'s 20 1.J--2{)20 m. slra1eginį pl,;lms plarų;

1.2. Oru.... ininkų S<I\i\illd}bės 201S--2017 m"IŲ <lr.llcginio \'cikI05 plano a PrOgntr\U$

�"ultūrųs pletro.. p.."grama� OI (il.k> ..Pk-10li kultūros sriti"" p""lauga\ ir gerinti jų k,,"�t>or' OJ

\lMa'inio �Iš."""goti pavelJ.ą. i..r<lri� ir kulum� atminlį� O I pricmonę �Dru>kininkų miC'SlO muzicj_
, .. iklos V)'kd�m..�-;

1.3.I>N5kininkų "",ivald�'bės 2016 m. biud1.<."1ą.

2. MU1;.,jauS 'ciklos p4�ndjnis lilsla. - mcdĮiagos apie Druskininkus ir ap�linkcs uupimas.

t,TintjimM ir pri>l.4l}mas ';suomenei. kultūro.. ir miesto renginių organiz.a,Tmu. edukacinių progr.ųnų

l1."I1l(irTlll!i ir kt.

J. lV"'endindama, ,iUlIS liksIus, \tulicjus \)'1<00 šias funkcijas:

J.l. jsigy;a. tiria ir <i�m1ina mlUiejinę bei i"'orinę \'cn� turinčius eksponatus. formuoja

\tuzicjaus rinkinius, atitinkanl:iu;; \tulicjaus profili bei fondo rinkinių komplel<tlI,imo krypti.;

3.2, ld:tikrina sukau",,, muziejinių \CT1}bių ap'l.:aių. tinkamas saugojimo sąlygas ir �ugą, jų

konscr\'3\im'lllei restaUl1l\ im.Į;

J.J. rengia sukauf'IIl rinkinių paĮŲindu cLspoLicijas ir parodas. publikuoja t,Tintjimų ruulwus.
ren�ia. lridtill mics.t.ą ir MlUjej" JIOPIlliarinanlius leidinius.

J.4. ,,"ima it saugo lai�inai perduotu, el<sponatus:

J.5. I>enJradariliauja Su hi�imtl jstaigomis ir rengia mlUiejilll:'S moksleivių tvietimo

pn'�

3.6. kuitOrines MUIiejaus progn.mas vyk:do kartu su kitomis organizacijomis, meninink.ais ir
kolckt}�ai.;

J.7. rengia p.I'kaitas. .seminaru", konfel\lncij...s ir oficialius miCSlO renginius;

3,8. atlieka kila> ...i""" aklUOse numat,tas funkcija.s.

4, MU/.ie;"us adresas - M. K,(iurli'N'1i" g. 59, 66164 Druskininkai.

S. MU/iejaus "'cigėjas ,ra Oru,kininkų "",'ivardyb..:s !ar}'ha.

6. Muziejus ",,\U vcikloj" vadovaujasi Lietuvos R"'l'ublikos Konstitucija. Lieluvos

R<'Spuhlikos I'rezid''fllo dekretais, LielU\OS Respubl ikus VyriausY'bės nutarimais, Lietuvos Re�puhl ikos

kultiinn ministerijos tei ..., aklais. Urus1<inin1<ų savivaldybės tarybos ir administracijos teises aktais bei
Muziejau, StatulU.

7. MU/i"ju< )-ra įstalymų ir kitų teisės aklŲ nustat�la tvarka įl\lgistruotas juridinis asmuo,

turintis s.wo ,Ulspaudų sll savo pa\aJinimu. sąs1<ailas hanke, JuriJinio aSmens kodas 18820568<).

Sudam ir teikia atskinI. J.cllle'oi" Jn:io lim\l1sin i Ų ataskaitų ir bi udželO s')'kdymo ataskailŲ rinkiniUi.
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8. Muziejus kaip savivaldybės iSI�igla kul!ūm, jslaiga, ireg;slruo!a Lieluvos Re'publikos

iSlalymų nustatyta Ivarka Lielu�os Respublikos kultūros ministerijoje 1999 m. gegužės 26 d.,

jregi'lravimo I'R. KĮ99-181 sm.

9. MU7iej u, struktūrinių vi�ndų ir konlrol iuojamų subjektų neturi.

I O. MlIziejuje parvirtinti 5 emai: direktorius - 1 etatas; vyriausias" ri� kini Ų (fondų) saugotojas

_ I etatas; vyriau<ia,;, finan,ininb, - 1 data,; vyriml>ia,is mu.<icjininkas � lelatas; mULiej ininkas - I

etata"

II. l'inansinės ataskaitos l�ik iamos ti;' pilnus 2016 metlls.

12. �llIzi�jus 2016 melais vykdė 2 daEnai Licruvos kultūros tarybos remiamus projektus. ES

limn,uoiamų projektų 2016 metais nevykdė.

[J. Fjn�nsinė,c ala,kailO'� pateikiami duom�n}'s išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiu

vienetu - Eurais,

II. APSKAITOS POLITIKA

14. Apskaila MULiejujc tvarkoma taikaIll kaupimo principą. sąskaitų planas sudal]tas pagai

pav)'Lclinį biudžcliniĮ! istaigų sąskaitų planą.

15. Muziejaus parengtos linansinės ataskaitos atilinka VSAFAS. kaip nustalyta Viešojo

sekloriaus atskaitomybės įst.1lymo (Žin.. 2007. Nr. 77-3046) nuostatose.
16. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sulampa

su kaiendoriniu ketvirčiu.

17. Muziejaus Apskaitos vadovas patvirtintas 2014 m. gruodžio 30 d. Muziejaus direktoriaus

isakymu Nr.I-14.

\1i nimal ios apskailos politikos nuoslatos

At�argos

18. Pirminio pripažinimo melU atsargos įvertinamos lSlglJllno savikaina. Atsargos apskaitoje

registnJojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansines ataskaitas - lsigij imo ar pasigaminimo s.avikaina

arba gl]'nąja reali 7<\vimo verte, ! įsigijim" savikainą įlraukiamos visos įsigiji mO i�laicl"s.

19, Sunaudotos alsargos nura�omos taikanl FI FO būdą - daroma prielaida. kad atsargos, kurios

pinniausiai huvo įsigytos, laip pa! pirmiausiai bus parduotos arba slInalldotos. Atsargų sllillrndojimas

apskaiIoje registrllojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo būdą, t.y. registrllojama kiekviena >ti jų

sunaudoiimu slIsijusi ūkinė operacija.

20. Prie atsargų priskiriamas neatiduolas naudoti ūkinis inventorius. AlidUOlO naudoli ūkinio

inventmiaus vertė iškarlo pripažistama sąllaudomi� ir vertinė bei kiekinė apskaita kontrolės tiksiais

lvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

21. Nemokamai gaulos atsargos regisIrIlojamos grynąja realizavimo verte.

I1j!:alaikis malerial uS turtas

22. Jlgalaikio materialaus turta, pripuži'lamas ir ap,kailnje registruojama, Jeigu alilinka

ilgalaikio turto sąvoką ir VSAFAS nuslalyIu, ilgalaikio materialaus turto pripažinimo kriterijus.

23. Ilgalaikis materialus turtas pirminio pripažinimo mctu. apskailoje registrllojamas įsigijimo

savikaina. Po pirminio pripažinimo. ilgalaikis materiaius turtas tjnansinėse ataskaitose )'ra rodomas

isigij imo ,av ikaina atėmus sukallptą nll�idėvėjimo slImą ir nuvertėj imą.

24. 1igalaikis materialus turtas apskaiioje susk i[S1ytas i grupes, nu,latyta, VSAFAS.
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15. Ilgalaikio materialaus tuno nudc... imoji _eitė pa.Jr.irstoma per Visą tunu naudingo lamavimo

lai�ų, :-.Jusidė"oėjima� pra<kdamas skaičiuoti nuo lito mėnesio I dienos. kai turtas pradedamas naudoti,

o ncskaičiuojamai. kai �io tuno likulilW ,� ..... tampa su jQ m,.-vidacine ..."ne. tuną perteidĮjam arba

nUlUalnl N",si<k, ..jimas skaičiuojamas taikant liesinį metodą. Mal.,.;aliojo tulW lilvidacinė ...ertė I�gi

nuliui.

26. T.mo naudingo tarnavimo laiUs pertiarimas ir jeigu ...,ikiA gali bOli p3lilslinart1<lJl

kid\'icnų finansinių melŲ pabaigoje.

21. Išankstiniai mol<ėjimai ut ilgalaikį mato:rial'iJi tuną aps1;aito,jc registruojami Iam '>kirto!oe

ilsaJailUo matcrialiojo tuno są>lail""',

28. Kai !urtz; parduodamas arba nurtiomlb, jo isigijimo s,...ilulina. su'-auplo nusif.k,.ėjimo ir,

jeigu )r-.t. nuwnė'jimo sumos nundoofrloi.

29. l\ura�ilL' n..... i,iškai nudhėtą i1gaJailŲ matcrialųii turtą. pripatistamos kilos veiklos

...."",,,
30. Kiekvieną mėnesi ilgalail;" materialaus turto nusidev..ji",... suma prlpatjslama

nusidn.'ėjimo sąnaudomis.

NcmMlcrialus turtas

31. Turtas pripaž[,tamas ncmal<:rialiu, jei atitinka 1J-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir

nematerialiajam turtui nustat}1US kriterijus.

32. Nemalcrialu> turtas pimlinio pripažinimo melu, apsbilnje registruojamas įsigijimo

,avikaina. po pirminio pripa/inimo. nem"terialus turtas I,nansinbe "l",bito,e yra rodomas įsigijimo

5;lvikaina, alėmus sukauptą nusidėvėj imo sumą. 1\ ematerialiojo turto I ikvidacinė venė lygi nuhui.

3). �ematerialus tunas apskailoje su,kil"ilyla, i i[J"UI""_

34_ \fuziejaus ilgalaikiam materialiam ir nemalerialiam lurtui nusidėvėjimas skaičiuojamas

remianlis 2010 m. ko\'olS d. DM\f din:klVriaus i_""k�'mu Nr.l-4 ••Dėl ilgal"iki.. lunu nl.ksidėvėjimo

lamorti7<KijoS) ekonominių normal�"\ll patvirtinimo" pmvirtintais nusidėvėjimo normat�'vais.

35. Amorti7ocija pradedama skai�iuoti nuo k.ito mėn",io I do. kai tunas pradcd3mas n.aOOoli.

36. Turto naudingo tarnavimo laikas per1illrimas ir. jeigu reikia. gali bill, paliksIinamas

kickv-icnų finansinių metų pabaigoje.

37. Muziejuje yra �ios ocmatctialiojn turto grupės,jnms nu5tal}ta5 naudingo tarnavimo laikas,

liiii.

Nr.

I.

",e-.-

l\crnaterialiojn turto gru� rav'adinimas �audingo l4mavimo

"ii",

""",�C,C":<';"�oo:;;;;,:.-'jo<"",;O,:�""",,:.;;-C,;,-;Ctcchnino.' 3
doku�laC9a.,,:-;c::::::---------- --------�
Kilas nemat.,n;,lu,is lunas (;

3&. Kiekvieną meflCSI nemalcrialaus turto nu,i<kvejimo suma pripaĮįstama l1lJ:'<idėvėjimo

"'lIlilOOo'mi ...

39. finansinis turtas -!ai pinigai ir pinigų ekvivalentai.

4ll. ]-inansinis turtas skirstomas i ilgal"ikį ir trumpalaikio

41. !'r;e trumpa!aiki" finan�inio turto priskiriama pinigai ir pinigų ekvivalemsi.

42. Finan,inis lurla, skir:slomas paBal paskirtį į gautinas sumas.

43. Ualllinos sumos grupu(l.i"m,,� i� finansavimo SUml! tiekėjų. pirkėjų. dart>uotojų.
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44. Pinną kartą finansinis turtas i\wtil'lama� isigijimo .savikaina.

(;lIulinoxsumos

45. Coaw.inos su""", ro:giSU\lOjamo:; llJda.. k<li ig}jama reisė gauti pinigus ar kitą fllWlSinj flirtą.

46. (jau\;nos �mos pinninio rnpalinimo metu jvertinamOl\ jsigijimo suibillll_

47. V�I;au ilgalail.... gautinos sumos al;l,!.a;\""" parodomos amoctirovl:a savikain&. atėmus

mm�l1ėjjmo nllOSlo[ius.

4&. Pinigus sudaro pinigai ka,,'je ir banko sąskailose. Pinigų ehivalentai l"' IIUmpalaik�

lihioUi"" inve<o1icijo<;. kurios Į!lIli bllli kngu; i/J;o:-itiamos i žinomą pinigų sumą.

f"inanu\ imo sumos

49. finans.avimo sumos pripa'i,(amos, kai atitinka 20-ajamc VSAl"AS ..Finam...v'imo 'umos�

nustatytus !;rit"rij t"'-

50. Finansavimo sum", - MU/.iejaus i� valstybės ir savivall!yĮ,.;s biud:cto. Europos Sąjungos,

uh;"n;o ir kitų šaltinių galit; pinigai ama kilas lurtas, skirti nuostatuose nuslatytiems tikslams pasiekli

ir funkcijoms atljkti bei vykdomorm; programoms jgyvendinti. Hnansavimn �um(lS apima ir Muziejaus

guulus arba guutimls pinigus ir kitą lurtą pasedinlums vykd}ti, kitas lėšas i;HaiJ"ms padengli ir kaip

paramą gaulą turtą.

51. Finansmimo sumns pagal paskirti skirstomos j: finan",vimo sumas n�pinig;niam turtui

jsigyti ir finansavimo sUmas kiloms iĮlaidums knmf'<'nsllOti.

52. Finansm imo sum"s n"Piniginiam 1\lrtui jsigyli apima ir nl:mOkamai gautą arba ui simbolini

ally'gi isig}tą nepiniginj lurtą.

53. Finan",vimo sum"s l.:itOO1S i!laidums dengIi yra skirtos ataskai.ini" laikolarpio i!laidoms

kompensuoti.

54, Gautos ir panaudotos linan",vimo \.Umos arba jų dalis pripažjstall10s finansavimo

pajamomis lais laikotarpiais. kuriais padan'm..,,!IU finansasimo sumomis susijusios sąnaudos.

55. Kai gautinos finansus'imo sum.." yra gauIOS, finansavimo \.U� jj gaulinų finansavimo

sumų p.....l<'liamos i gaulų finan",,,imo sumų sąskaitą.

56. Fil13llsinių 111<:('1. f"ll>aigt�.. finansa\ imo sumų lilulis, kuris nebuvo �laS pagal

J"l'kirtj trisės altų nustatyta "arka gr.vinama.s j atitinkamą bill<1lelą. al;tinl.:ama gautų fina.ns.avimo

.urnų dalis perleliama i grątiminų fiMlIS.3\imo sumų q.sl.:.ailaS.

Alidėjimai

57. Alid,;jima.i regi<muojami aps.kailoje lil.: laJa. kai dėl js'Y'k.io praeil)je turima teisinė prievolė ir

likė1ina jam ivykdyti bu" re;l.:alingi i�ekJiai. o jsipareignjimo suma gali ,būti palikimai jvatinta.

S�naudos

5�. Sąnaudos pripatistamos ir regi..truojamos tuo ataskailiniu laikntalfliu. kurijos buvo patirtos.

kai uldirl>amns su jomis su,iju,ios pajamu>. L)'. parduodama, prekės ar suleikiamos paslaugos,

neatsižvelgiant i pin i£ų i �ieidim() laiką
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59. Sąnaudo� registruojamos ir gmPl.lOjamo� pagal �eikla'l,. kurillS \t)kdarll buvo patinas ir

skiN<lmOS pagal scikl"" rū.�is: pagrindinės vciklos, !cilOs veiklos 'IąJ1aud,..... finansinės ir ins"C'Slicinės

....""'"
60. Sąnaudomis pripaĮistama tik ta an�n;ų ir aIa,bit;n.o laikotarpio i!laidų dali... kuri tenka

per ala....a;t;ni lailotarpį u7dirbtoms pajamoms ar pri,iimliem, įsipan:igujimam...

61. Ulaido... smas paJaroolT15 u1dirbti blhimais laikourp�is s.ųn.audomis pripa.Įį!;lamos

bū,imais lailooupia;s.

PajamO:l.

62. Finam.asimo pajamos pripatist� tuo lailoIaIpiu. kuriuo �U paliriamos su �iOll1is

pajamomis ",-,iju,ios ,;ąnaudos,

63. Pajamos pripa.tįMamos lik luomt't, jei!!,u tiketina kad bus gaUla ekonominė nauda, galima

palilr.illUli ivertinli pajamas ir galima palikimai įwrtinti pajamų 0dirbilTlO sąnaudas.

64. Pajamomis nepripaĮjslamos trel:iųių asmenų surinkt", sumos.

65. Pajamo, reg;<lruojamo, Ią ala_kaitini laikotarpį, kuri uhlirbam<o". nepriklausomai nUO

pinigų gavimo momento.

furto nunrfėjimas

()(). t'uostoliai dėl turto Jlllycrtėjimo <tp,kaitojc pripažlstami pagall1u�ertėjimo pož�mius.

67. Sudarant mdinių finansinių ataskaitų rinkini, nustatoma ar >ra turto i�<Jrinių ar vidinių

nuyo:rkjimo poly mių.

68. �uostoliai dėl "Irto nuvertėjimo ro:gistruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turtu

b.alansin� vert�.

69. Turtu nll�"rt"jimas ro:gistruojamas ne didesne verte nei torto b;,hmsinė ,-o:rtė.

Į') kiai !",sil"'iĮlus at>ls..... itini.llm laikotarpiui

70. jv}kiai pasibaigIIS atas.kaitiniam laikol.afpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie

MUlieja"-� blikl.. paslmtin.. ataskaitinio laik"tarpio dieną. atsiht:lgiant [jų itakollreik'mę parrngtoms

finansi....'rns au.;k.aitoms. parodomi !inansi.,..... būklės, 'ciklos r<:zultatų ir pinigų sr.wtų ata-skaitosc.

Tarpuų'io uhuit.... ir P'"1�gia..micji .k.a.iC'i.ai

71. SudaJanl !inaminių ;u;ukaitų rinkinį. turta'> ir isiparo:igojimąi bei pajamos ir sąnaudos Ma

uhlaitomos talp<''''''yj". i,,,k�TUs aheju,- kai konkretus VSAFAS reikalauja tolios L1Įskaitos.

n. Pal}ginamicji skaičiai >Ta koreguojami. kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rczu1talUs.

73. Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat. kad blitų galima palyginti skirtingų abskaitinių

laikul.ll'l'ių finansines ataskaitas.

74, Okinių operacijų bei likinių Įvykių pripalinimo. apskaitos ar dėl tuno. įsipareigojimų,

jinan>a,';mtl sumų, pajamų ir s�naudų vertinimo apskaittlje pakeitimas >m laikomas apskaitos politikos

keitimu.

75. Apskaitos politikos kcitimas fin<tnsinėS<l ataskaito,", ramdomas. t, >'. nauja ap,kaito,

pnlilika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusI naudojama.
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Apskaitinių iverčių keitima,

76. Apskaitiniai įyecčiai perJiūrim i tuo atveju, jei pasikeičia aplinkyt>ės, kuriomis buvo remtasi

atliekant įvertinimą, atsiranda papildomos informacijos dėl įvykių.

77. Apskaitus įverčio pa,ihitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos re7ultatų eiJutą, kurioje

Imvo padarytas ivertis.

Apskaitos klaidų taisymas

78. Esminės ir ncesmin�, klaidos taisomos einamojo "taskail;ni" laikotarpio finansinėse

ataskaitose.

79. Necsminė klaida regisImojam" Ioje pa6ioje sąskaitoje, kurioje huv() uhegistruota ir

parodoma toje pačioje veiklos rcZllĮtatų ataskaitos eillll�je_

80. E'l1lin� klaida regi'lruojama Iam skirtoje sąskaiIoje ir pamdoma veik los rezultatų ataskaitos

ei lutėje ,.Apskaitos politikos keitimo ir esm inių ap.,kilit", klaidų taisymo įtaka".

III.I',\STABOS

l\ematerialus turta"

81. Muziejaus apskaitoje nematerial iojo turto vienetų 2016 metais nebuvo.

82. Programinė iranga ir Jieenzijos įsigy tos >ti kmupiuterine iranga.

83. Muziejuje naujo nematerialmls turto, isigylll p"rduOli ir patikėjimo leise perduolo kiliems

subjektam, nėra.

84. l\'cmaterialalls lurlo, kurio kontrole riboja sutartys ar teis�, akla;' tllrto, užstat)-to kaip

įsiparcigoj imų ivykdymo garantija. ir lurtO. kuris nenalld"jamas :vtuziejaus veikloje, n�ra.

85. Su 2016 melŲ finan,ine ataskaita neleikiama 13-to ,tandarto I priede nustmyta forma

.,Nemalerialjojo turto balansinės vertės pa,ikeitima, per ataskaitinį laikotarpi".

II!:aJaikis materialus turta"

86. /l-lllziejuje yra šios IMT gmpės,j"ms nll,tatytas naudingo tarnavimo laika,:

Eil. [\-H grupė, pavadinimas l'-:auding:o tarnavimo

I\'r. laikas

L Paslatai 50

2. l\:ekilnojamojo kllltllros paveldo objeklŲ 19

reslaur.lvimo darbai

J. Ma':,inos ir ren 'lIllal

3.1. Gamvbos mašinos ir 'ren ,iniai 10

3.2. Filmavimo. fotograf..wimo. mobiliojo telef<mo

ryšio iren ..iniai 4

3.3. Radijo ir televizijos. informacinių ir ryšių

tecbnol" inių tinkl"�valdymo įrenoiniai ir ;ran;a 8

3.4. Kitos mašinos ir įren imai 14

4. Baldai ir 'b'iuro ir�,�a
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"'om ;ulenai ir' 't3/l

Ko i"avimo ir dokumeni d.:Iu Imo nernOfl"S

KiLa biuro iran

Kitas ilgalaikis malerialu-�i� tunas

�is inwntori..,. ir kiti rrikmaws

,�l.llS il£alaiki, mat«ialusis tuJt.1S

7

6

6

7

-,
10

lt7. 1I1lalaikio malmalaus turtO. kurio ko.nro1( riboja sutarl}! ar lcillCs aklai. ir 1\Iftl.,�"tO

kaip i�parcigojimų i\<)-ld}nlO gar.mtija \luliejuje Atra.

8S. runo, isj�}10 pagal finansine.. nuo,"o' lilingo sutani,. nėra.

lt9, SUlarČių, ra-,iraš}tų dėl ilgalaikio tuno i..:igijimo a1e;I}:;e,. nėra.

90. I\cg}... cnamųjų pastalŲ isigij.mo slI\'ik.aina metų pnodlioje !>uvo 1.026.182,05 Eur,

sukauptas nus;.xv-ėjimas - 2-1,059.11 Eur.

91. Pagrindinis muziejaus !"'-statas, esantis M.K.tiurlionio g. 5'1 ir Matoji galt:rija, esanti

M K.Ciurlionio g. 37 yra pripažinti K"lIūn" paveldo staliniais, todėl jų jsigijimn kaina 1.017.340,44

Fur ir nu,id.:v.:j;m"" 16.785,14 Lur 2016 metai, l� "'I-,kaitus rNcgyvcnamicji I"N.alaiM perkelti i

sąskailą "KuIlŪr<lS pavduo slatiniai".

�2. Turtui. esan6am sąskailoje .. Kultūro.' paveldo staliniai'" nusidėvėj imav neskaičiuojamas.

9J. �eigaliųjų keltuvas prie p:lgrinuinio pastalo. kurio įsigijimo kaina 9.441,61 Eur ir jo

nusidėvėjimas 7.980.47 Lur, bllVO apskaitoma, sąskaiioje .,I\egyvenamieji paslalai'" 2016 metais

perhlla i "Iskaitą .. Kilo, ma�inos ir irenginiai" ..

94. Mašinų ir įrengimų įsigijimo savikaina melŲ pmdl.iojc su<.larė 2,986,91 Eur ir sukauptas

nusi<.lėvėjimas 2.986,91 Ellr. o melŲ P'lbailluje savikaina 12.428.52 Eur ir sUkaUplu.� nusidėvėjimas

11.023.5S Eur, Balansinė \fw<inų ir ircnginių �skailos venė 1404,94 Eur.

95. lJaldų ir biuro irangos įsigijim<> ",.ikaina melŲ pradžioje bu\'o 34.474,25 fur, sukauptas

nu.,idėo.ėjimas - 9,981,97 Eur. B savi\'aldybės biudlcto Idų buv'o isig)las kompiuleris uĮ 9S4,OO Eur

darbui su L\MIS programa. MelŲ pabaigoje lJaldų ir biuro įrango, įsil!ijimo savikaina 35.458,25 Eur,

jų nusidėv-ėjimas � 14.::!48.JO Eur. balansinol' vert" - 21.209,95 Eur.

96. Kiln(�amųjų kultūros vcnybių isigijimo venė mC1Ų pradžioje buvo 151.77J,J5 Eur,

wkaupu.' nu.sidnėjima.s - O Eur. nes muziejinėms vmybėms nusidėv'tjimas neskaičioojamilS. 2016

metai", \ykdanl MlUiejau.s v'riklos programą i� S3vivaldyb61 biu<ucto Idų isigyUl mlUi"jinių \,ertY'bių

u.t 2016.00 Eur .0 \)kdanl Mu,iejaus veiklos programą (pajamos UI pa.\lauĮPIS) buvo įsi8}1a muzi<'jinių

\'Cf1ybių už 4.S00.00 Eur, i� kilų �llinių isigy1a už 1.284.76 Eur. \le1ų pabl.igoje balan"nol' vertė

162.929,11 [ur.

97. Mwicjinės v,,"ym. 1251 cksponauos. kuri� buv'o gauli iki 2015 metų pndžios

ncallyginlinai ir įkainoti simboline \erlc. 2015 melŲ pradžioje jų kainos pcrsbičiUO\os it įvertinlOS

simholinc I [ur \ cnc. Kainų skinumas al"'l-ail",na.� Tikrosios \cnės rcZCf\'O .ą.�kailoj".

9S. per ala�l3ilini laikolarpį nCllllninlinai gauti 168 rksponatai į\eninli simoolin" I Eur \cnc.

'19. Muziejuje saugomų eksponlllŲ veninimo likrąja \enc metodika patvininla 2015--01-19

Druskininkų miCSIO mUl:iejaus dirckloriaus Įsak)mu Nr.I-l Jkl muziejuje saugomų ekSPOIliUų

\'Minimo tikrąja vme metodikos JllII\'iltinimo�. Vado\'<lujanlis šia mclodika. 71 ckSf\(Illatas įvertintas

likrąja \'Cite 3.055,()() Eur. F.lsl"''''"lų. kurių vene yra simhol inė, melŲ pabaigoje likulis 1 S04 vnt.

100. KilO ilgalaikio maleriabus luito isigijimo savikaina metų pradžioje buvo 90.907.45 Eur,

sukaUpl:lS nusidėvėjimas - 2,743.73 Eur, (I metų pabaigoje isigijim" ""vikaina �6.307,45 Eur,

nusid""ėjima� - II.4M, 13 Fur, Ilal�nsinė vertė - 74.843.32 Fur,



,

101. 2016 metais �>'kusio vitr,vų simp07iumo _\t.K.tiurlionio 3lspind'iai" melU sukurto ir

pagaminlo \-itrafu įsigijimo sa..il<aina 2.300,00 fur buvo perkelia į KilO ilgalaikio materialaus turto

ųaią

102.2015 melais v)kusio .;tratą simpoziumo metu buvo sukurti ir ragamiot; 2 vitražai už

01900.00 Eur ir 2016 metais V}"kusio villUų simpoLiumo meru sukurtas ir paganlln.... I ",tralas Id

2.300.00 fur Muziejaus v'e;ldojc nrilu'"O naudojam"" Druskininkų ","vinld)oo 2016-01-29 tarybos

sprendimu :-'r. TI-II ir 2016-11.)0 W)'00s -rr=Jimu Xr. TI.lOl pc:rdUOl:i Dn.rskininkų miesto

Miuloja.., Konstantino tiurl>unių meoo mok> kiai.

10). Ilgalaikio tuno balan�ncs v.:nės pasikeitimo per 20lb mct\ls infonnacija pakilIa

12 VSAFAS �ngalaikis malmalus lurt.as� I priede.

104. IIplailio malmali"jo luno. kuris )Ta visiškai nudėvC'las, tačiau vis dar rwwdojamas

'-eik Ioje įsigijimo S3,-ikaina lr;] 12.008,58 fUI.

105. Pcr ataslutitinį laikotarpi m�-dĮjagų, j.aliavų ir ukinio inventoriaus įsigyta uĮ 6.026,95 Eur.

Mu1.iejaus "eikioje sunaud(l{a medtiagų, ulia\'ų ir ūkinio in.'""toriau, u' 6.026,95 Eur.

106. AĮs.argų. skirtų parduuti įsigijimo """ikaina metų pradtiojc bu"o 2,703,72 Eur, o metų

pahaigl,je _ 2.315. I 7 Fur.

107. Al,argo,. sk;rtos purduuti, Įa; >ra suvenyrai ir leidiniai, kurių parda"imo pajamos

linansin�.ic atskaitom}'bėjc parodom", kaip kitos "eiklos pajamos.

108.lnformacjją apie atsargų "crt�, pasikeiĮimą per ataskaitinį laikotarpį paĮeikta 8-ojo

standarto ,.Atsargos"' 1 priede.

lOl), Ckinio inventoriaus vcl1in� bei kiekjn� apskaiĮa kontml�" tikslais t\'arkoma ncbalansinėse

"'t,),.aiĮ"se. 2016 metų pab.aigoje ūkini" in".,ntnriaus likutis 30.708,70 [ur.

Pcr "ien,'rius melus gautin(l'l sumos

110. Per \'ieocrius m�'1US '>Ukaupta, gauĮina..' sumas sudaro: sukauptas atost"sų n:/<:nas 

3.J67,97lur: socialinio draudimo inld.ai - 72.00 fur; kreditinis jsiskolinima.s ticktjanu - 5&5,19 Eur;

i� \iso 4.025,16 Eur.

III. Inf"rrnacija apie lai paĮeikla 17 VSAFAS �finansinis turtas ir [siJlllfeigojirnai- 7 priede.

Fin,.n""" i mn .nm ...

112. 2016 metais i! Vah1}""" hiudJeto bu,o gauta 3.500.00 [ur Lietu'os ),.ullūros lar)hos

projektams dalinai remti ir 2.100.00 [ur bu,,, gaula kultūros ir meno darbuotojų darbo uhnokC'SČiui

didinĮ;. lOi� uISl}bi:s hiud7e1o l�ws pilnai pan.aL>(\olos. Finansinių metų pabaigoje Valstybės biudželo

finan""..-imo suma ilgalaikiam Įurtui -107.5().Į.94lur.

Ill. IS ""i\'ald}bės hiud>cto 2016 rncuis gauta 91.100,00 Eur, i; jų 3.000,00 Eur ilgalaikiam

Įunui ir 1l1l.100,00 Fur kitnms išlaidoms. g l'inan.sa..-imo kitoms i;laidnms pergrupuOl8 2.300,00 Eur i

linanSll\'imą ilgalaikiam wnui sukuros ir pagaminus vitraJ-'I. Ii s:t\"i\'ald)bės biu<!žcĮo l�ų sukwus

Įuna), kurio \'el1ė 6.900.00 [ur bu,"o pcrduota.� kitam VSS subjekwi Druskininkų miesto Mikalojaus

Kon'Įanlino tiurliunin m�nn mok>'k!ai lin31lsinių mCĮŲ pabaigoje savivaldybės biudžcto finansavimo

suma ilgalaikiam turtui - 281.512,92 Eur, kitoms i,laidoms - 1.303,35 [ur. B viso 2112.111/i,27 Eur.

114, Finansavimn ,uma i� LS projcktų ilgalaikiam mm�rialiąiam turtui }'ra 768.259,60 Eur.
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llS. [� kitų i.allinių gall1as !>Urna, �udan, parama gauta i� 1l}"Venlujų rajamų mokC'SČio ir

n�-atl)ginlinai gaUI.<L, turtas. Finansinių melŲ pabaigoje kilŲ šaltinių filUll\Sllvimo >urna ilgalaikiam

tUrlu; -17.602,08 Eur, kitoms i!laidoms - 6S4,J4 Fur. Iš viso 18.256,42 Eur.

116. Finansavimo sumų pųk}-čiai pagal !.altinius pan>d)ti 20 VSAFAS pridedame finansavimo

sumų" pried<.'.

T n1mJ"llaililai �iparril:ojimai

1l7. Trumpalaikius jsipa....igojimus sud3ro trcdilinis isi'iiol;mmas tielr.čjart\$ 515,19 fur,

socialinio draudimo jnašai - 72,00 Fur ir sukauptos atostoginių sąnaud"s - 3.367.97 EUT.

1111. Informacija apie kai kuria, trumpalaikes mokėtinas \.Urnas paleiha 17 VSAfAS 12 priede.

GI') noj" tun.. I",k)lill"laskaita

119. EinamLĮjų melų p"..... irši. - 4.586,52 Eur. Finansinių mdų pahaigojc sukauplas pe..... iršls

16.610.83 I:tIr.

120. Tikm";,,, vert"'" re7"rvą sudaro muz.iejinių vcrtybių p<'r1<ainavimo ir ivC'f!inimo tikrąja

\I'"ne SUI11(\S. 2016 metais. dėl dėl mUlicjinių v...rtyhių įvertinimo tikrąia \'crte. likl'llsios vertės rezervas

paJiJėj() 3.055,00 Eur ir metų pabaigoje sudaro 70.473,68 Fur.

121. Informacija apie grynojo turto pokyčių sumas pat...ikta 4 VSAl'AS I prieJe.

l'illi2Ų Huulų lItaskaita

122. tplaukas iš savhalJy�, tliuJ>eto sudaro finansavimo ,urnos llautos kitoms išlaidoms ir

alsarll"ms 88.100,00 Eur.

123. (pJaulas iš \alsl)�' b;uJ'C1o $Udaro iinansa\imo sumos ga...tos darbo llhnol.,.;Čiui

kultOros darbuotojams 5.600,00 [ur.

124. (plaulus ui sul...ilta, ra-,[augas sudaro - 7.461,69 Eur.

125. I sa\i\ald}bės hiudktą PffioCS1a ir g3uta veiklos ....-ogr.unai (pajamos UĮ pasla...gas)

\)'kd}1i -7.500 Eur.

126. ['"'olos ir Pffio'CS!os l&s - 101.519.47 Eur pris.kirtos alaskaitoje ihardintiems

Slraipsn;;Im'l.

127. In\�icinės \eil105 Jlinil1ll srautus sudaro materialaus ilglllaildo turto isigijimas 

10.100.OOLur.

128. (plaukos iš SlI\inld)-ocs bi ...<lJeto neriniginiam turtui jsigy1; - 3.000.00 Eur.

1291nformacijll apie pinigų $l1Iulus pal...ikla 5 V!'>AFAS 2 priede.

Kil<l!i pajamos

130. P31,'rindinės wiklos lilas pajamas sudaro 1,'3U10S Iėš<;s vyld.....t Muziejaus \'eiklos
programą (pajamos už paslaugas): hilielŲ parda\imas, ekskursijos, ed...lacijO$ lanky1Ojams, ir kitos

pajamos. Per 2016 metu, surinkta pajamų u} ra-slaugas 5.236.94 Eur.

13 I. "ajamos Uo' informacinių rellaminių kidinių �i knygų. arvirukų. lankstinukų. suvenyrų.

lcmėlapių plalinimą ir pardavimą 2016 metais sudaro 2.224.75 Eur. Finansin�jc al,kait<.,my�je šios

pajamos priskirtos prie kilOS veik 1", pajamų,

J32. Mllziej�lls tciki�mų paslaugų kainos patvirtintos Dru,lininkų savivaldybės tarybos

2014 m. -'palio 30 d. sprendimli �r.II.IS9 .. Dėl Druskininkų mic,to muziejau,s teikiamų paslaugų ir



to

platinamų leidinių bei su\en)'rų kainų" bu\'o pakeistos Druskininkų sa�ivaldybės lat)'OOS

2016 m. sausio 2'1 d. sprendimu Nr.T1_24 "Dėl Druskininkų savivaldybės kuhūms įstaigų leikiamų

pas1aull4 kainų",

133. I MU/iejau\ (eikiamų J",slaugų ir platinamų leidinių bei su\'enyrų kainą iskaičiuojamos

i�laid,,,, le,dinių l:>ci suvcn�rų įsigijimui ••t'flginiams orlluni7U01i, ekspolla1ams isig)1i.I)'�IŲ. reklamos ir

kitln ncnumal)1os iSIaidos.

1 H. Inrmmadja api.. kitas J"ljamas ""teikta 10 VSA�AS .,Kitos pajamos� 2 priede.

f)i",lloriu.' Ginwa.s Dumčius

V)Tiausioji finansininkė


