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AI�Kl"'AM""'SIS RA�TAS

Prie 2017 m. I kenirtio finansink ataskai\t>o;

I. BE�DROJIIHLlS

I. Druskininkų miesto mU7jejus (toliau. Mu"iejus) yra Druskininkų !o8\"ivald�bės biud'.etinė

jSLaiga kaupianti, sauganii, eksponllojanti, tirianti, restauruojanti ir populiarinti susicIll' >OU

Druskininkais i>-lurinius paminklus. kuhūru. palikimą, meno kilrinius. �uLiejaus pavadinimo

santrumpa - DMM.

MllZiejus, vykdy'damas savo veiklą, įg)'vcndina Druskininkų savivaldybės stratellinio

planavimo dokumentus:

1.1. Druskininkų !o8\"ivaldybcs 20 14-2020 m. strateginį plėtros planą;

1.2. Druskininkų savivaldybės 2015-2017 metų strategini" veiklos plano 8 programos

�Kultūros pktlm programa- OI tikslo ..Plėtoti kultūros srities paslaugas ir gerinti jų kokyt>o:" 03

uldavinio .K",ugoti paveldą, istorinę ir kultūri� atmintį- OI priemo� ,.Druskininkų miesto mUliejaus

veiklos v�'kdymas";

13. Dl'\lskininkų sav'ivald�bės 2017 m. biudk'Ų.

2. \tULiej...., veiklos pagrindiniai tikslai - kaupIi. saugoti, eksponuoti, tirti, resuwfUO!i ir

populiarinti su Druskininkais susietus istorijos Pil""inllus., kultūros ir i.tolijos palikimą. meno kilrinius.,

dirbti hietėjišk� dafbll.

3. Įgyvendindamas �iuos tiksluI.. MLUiėjus ...�kdo �ias funkcija"

3-1. jsig.}ja. tirill ir sistemina muziejinę �i i'1orin� vertę turinčius eksponatus, fmmuoja

muiiejaus rinkinius. atitinkančius \luTiejaus proliIi bei fondo rinkinių kompld.La...imo kr}plis;

3.2. užtikrina >oUkauptų muziejinių v,ert)'bių apskaitą. tinkamas saugojimo sąl)'� ir apsaullll-jų

konserv'avimą bei restauravimą;

3.3. rengia sukauptų rinkinių pagrindu chpoLicijas ir parodas. puhlikuoja lyrinėjimų relultatus,

rengia, lcidžia mic'l� ir MU7iejų populiarinančiu" leidinius;

3.4. pri ima ir sallgo laikinai perdU('ltus ck,ponatu,;

3.5. bendradarhilluja su hidimn jstlligomis ir rengJa muzicjin", moksleivių švi"lim"

prol!Jamas;

3.6. kultūrines .I,tllziejllus pro�amas v>'kdo kartu su kitomis orl!:llni/.acijomis, menininkai" ir

kolektyvais;

3.7. rengia paskait:l.S, seminarus. konfcn'ncija-, ir oficialius mi".to renginius;

3.8. aLli.-l<a kitas teisės akruose numat)'tas funkcijas.

4. \tuliejau., adres.as - �1. K.tiurl.onio g. 59,66164 Druskininkai,

5. �lulicjaus !olei�jas)Ta Druskinin"ų ..aviv-ald)tlCs lar)ha.

6. MuzicjWl ""vo veikloje vadovaujasi lieluv'QS Re«f'Ublikos KonSl:iI\Kija. lietuvos

Respublik.... �lidenlo delrn:tais. lieluvos Respublikos V>riaus>M nUIarimais, lieruv'os RC'SfIUblikos

kultūros miniSlcrijos tei!lk ""Lais. Druskininkų ""vivaldybės lai') 00.. ir administracijos teisės aklais bei

Muziejaus SlaIulu. .

7. MULieju., >Ta jS1al)mų ir kilų teio;ės aktų nusLaI)ta \VarU įregistruotas juridinis asmuo,

lurinlis sav'o anspauJą >OU sav'o pavadinimu. sąskailllS ron"e. Juridinio a......,ns kodas 188205689.

Sudaro ir leikia atskirus kmesnio lygio finansinių IIlaskaitų ir hiud}rto v}kd�mo alaskaitų rinkinius.

8. Muziejus kaip sav'ivaldybės įSleigta kultūros jSLaiga, jreg;Sll1Jota Lietuvos Respublikos

įstat�mų nuslat)1a tvarka Lietuvos RCipulliko' kultūros mini,Įerij"je 1999 m. gegužės 26 d.,

jrcgistravimo NR. Kl <)1).18 I sm,

9, /l.luziejus struktūrin ių vienetų ir "ontr,,1 illojamų subjektų newri.
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10. Muziejuje palVirtinl; 6 C1lltai: direllt.riU>l - I etaIa'>; '1'riausiasis fomJų saU!G',!nja' - I etatas;

')riwsia-sjs finansininkas - 1 f:lala$; \f}riausias.is muziejininkas - I ""'ta., muziejininm - I etatas ir

salių pritil1rėtojas - I etatas.

II. APSKAITOS POLITIKA

II. \1wicjaus ap<>l.,;I� polil;b pal\littint.a MLUiejaus di","toriaus 201�12.30 įsal.)lTIU

!'r.I-42.

III.PASTABOS

12. Buhalterinės apf>kailos sąskaitų likučiai 20 I S �Ų pradžioje penkaičiuuti i F.uru�

13. MUT�jinių "M}-bių, kurios buvo ik.ainotos simboli� verte. kainos perJ.aičillOlO5 lr

įvertintos simboline I Eur vcne. o hinų .....iMumas sudaro pcrkain.avimo ""ervą.

14. Per 2017 metų I kctvinį it S3v.jv"ld)hės biudi:eto !,'auli asignavimai veiklos programai

linan'Ų'Il; 19.050,00 Fur.

IS. PL'r 2017 m. I ket... irti ilgalaikio luno nebuvo įsig)ta. perduota ar nura�yta.

16.lIgalail<io lurto balansinė ...cnė sumaJėjn dd jo nusidėvėjimo.

17. Mwiejaus ilgalaikio malerialiojo turto, kuris }Ta nusidėn'jęs, tačiau naudoja'na, veikloje,

vertė yra 10.890,23 Eur.

18. Atsargll, skirtų parduoti likutį 2126,0\ Eur sudaro suvenyrai ir leidiniai skirti parduoti

vykdanl mULi�.iaus v�ikl()s pmgram� (pajamos už paslauga,). Mu�icjaus teikiamų paslaugų kainos

patvirtintos Druskininkų savivaldybės taryh<1.' 2016 m. sausio 29 d. ,prendimu Nr.T1-24 "Dd

Dru,kininkų savivaldyhės kulturns istaigų teikiamų paslaugų kainų".

19. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos, palyginus su tuo pačiu praėjusių

metų laikulalJliu, padidėjo 1.2 I 0,49 Eur. Daugiausiai � 1.151,42 Eur p.1odidėjo finansavimo pajamos iš

-<IV isaldyh<:.' hiud}eto.

20. Pajamų ul paslaugas ir ">Uvenyrų pardavimą per 2017 m. I ketsirti gaula 1.234,10 Eur, lai

159,81 Eur daugiau nei praėjusių melų I ketsini.

21. Pagri ..... in6 veiklos sąnaudos, palyginus su tuo pačiu praėjusių ms'lŲ Iaikolafpiu, padidėjo

1.407,74 liur. Didžiausias skinuma, darbo utmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų eilutėje, kuri

p<odidėjo 3.000.03 Eur dėl darbo ubnokesčio p<odidinimo kulrtlros ir meno damuorojams 2Q16 metų II

pusmdi. Komunalinių paslaugų ir I)�ių sąnaudų eilulėje SlIITliIUjimas 1.408,79 Eur iki to, kad mažiau

energijos sunaudota muziejaus pastato šildymui ir buvo atjungta.<; šildymas Matosios galerijos pastatui.

Vyriausioji finansininkė

Ginwas Dumčius

Regina Auruškevičienė


