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I. BENDROJI DALIS 

 1. Įregistravimo data  

Birštono muziejus – viešasis juridinis asmuo. Muziejaus teisinė forma – savivaldybės 

biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registre muziejus įregistruotas 2005 m. balandžio 1 d,  įmonės 

kodas 300101493, adresas Vytauto g. 9, Birštonas.  

 

2. Finansiniai metai 

Muziejaus finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.  

 

3. Muziejaus veikla 

Muziejaus svarbiausia veiklos kryptis – kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei 

populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes, pagal kultūros veiklos puoselėjimo programą. 

 4. Darbuotojų skaičius 

 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje muziejuje dirbo 11 darbuotojų. 

5. Apskaita  

 Muziejaus finansinės ataskaitos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, teikiamos pagal 

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais. Tvarkydami buhalterinę 

apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas muziejus vadovavosi ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų darbą. Finansinės būklės ataskaita teikiama litais. 

 

II. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialus turtas  

Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 0,00 Eur, sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį 0,00 Eur.  

3 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas 

Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo nuo 326159,84 Eur iki 

324907,46  Eur dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo 1252,38 Eur: 

Pastatai 44854,08 Eur, 

Nekilnojamos kultūros vertybės 263000 Eur, 

Mašinos ir įrengimai 4547,54 Eur, 



Transporto priemonės 239,61 Eur, 

Kultūros vertybės 9732,63 Eur, 

Kitas materialus turtas 2533,60 Eur, 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė buvo 324907,46 

Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigijome spausdinimui printerį „Epson Eco Tank L15160 sumoje 

1207,44 Eur. 

 

4 pastaba. Atsargos  

Atsargų likutis sudarė 42,54 Eur už kurą. Kitos įsigytos atsargos, ūkinis inventorius 

panaudotas įmonės reikmėms. 

 

5 pastaba. Išankstiniai mokėjimai 

Išankstinių mokėjimų (ateinančių laikotarpių sąnaudos) yra 4354,41 Eur t.y. prekių ir 

paslaugų įsigijimui iš UAB „Geltona“, ekspozicijos atnaujinimui.  

6 pastaba. Gautinos finansavimo sumos 

Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12905,62 Eur. 

 

7 pastaba. Pinigai  

Ataskaitinio ketvirčio muziejaus atsiskaitomojoje sąskaitoje buvo 108,71 Eur.  

8 pastaba. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskitrį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

pateikiamos 20 VSAFAS 4 priede. 

9 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos 

Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų 

sąskaitas- faktūras iš tiekėjų yra 416,05  Eur, iš jų : transporto išlaidos, komunalinės paslaugos, kitos 

prekės ir paslaugos. 

 

10 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

Su darbo santykiais susijusių  įsipareigojimų  ataskaitinio ketvirčio pabaigoje -0,000 Eur 

 

11 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 

Sukauptos atostoginių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 11083,40  Eur 

 



12 pastaba. Sukauptas perviršis ar deficitas 

Ankstesnių metų  deficitas -2472,92  Eur sudaro pravestos spec. lėšos į savivaldybės 

biudžetą ir ilgalaikio turto nusidėjimas įsigyto iš spec. lėšų. 

 

 

Direktorė                Vilijeta Šalomskienė 

Vyr. buhalterė       Rasa Buzienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


