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LIETUVOS  DAIL ĖS  MUZIEJAUS  FINANSINI Ų ATASKAIT Ų  AIŠKINAMASIS 

RAŠTAS UŽ  2017 M.  9 MĖNESIUS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Lietuvos dailės muziejus yra biudžetinė kultūros įstaiga, kurios misija –  kaupti, 

saugoti, tirti, restauruoti ir populiarinti nacionalinės vertės dailės kūrinius ir kitas kultūros vertybes. 

Muziejus yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir 

savo pavadinimu. Muziejaus buveinės adresas: Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius. Įstaigos kodas - 

190756087. 

Lietuvos dailės muziejus yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto.   

Muziejaus steigėjas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 

Muziejus neturi kontroliuojamų  ir asocijuotų subjektų. 

Muziejus neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. 

Muziejus įgyvendina 2 biudžetines programas ir vieną spec.programą. 

Spec.programos lėšos yra muziejaus uždirbtos lėšos už teikiamas paslaugas 

(muziejaus lankymas, restauravimo darbai, leidinių pardavimas, patalpų nuoma). 

Pateiktos finansinės ataskaitos yra parengtos Lietuvos piniginiais vienetais – eurais.  

   

Muziejus apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal šiuos teisės aktus: 

 - VSAFAS standartus; 

 -  LR buhalterinės apskaitos įstatymą; 

 -  LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą. 

 Muziejaus apskaitos politika yra patvirtinta 2012 metų liepos 5 d. muziejaus 

direktoriaus įsakymu Nr.V.1-44. 

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų rugsėjo 30 dienos duomenis. 

 



 
 

II. PASTABOS 

 

        Finansinės būklės ataskaita 

Nematerialus turtas.   

Nematerialaus turto, kuris 2017 m. rugsėjo 30 dieną yra visiškai amortizuotas, tačiau 

naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 2 034 923,56 EUR 

 

Ilgalaikis materialus turtas. 

 Pastatų likutinė vertė (II.2)  per 2017 m. 9 mėnesius dėl nusidėvėjimo sumažėjo  

819 445,23 EUR.  

   Muziejini ų vertybių, įvertintų simboline 1 EUR verte likutis 2017-09-30 sudaro 

162 916 EUR. Šių vertybių vertinimas tikrąja verte vyksta ir pagrindiniame ir pagalbiniame 

fonduose pagal įsigijimo metus.  

 Ilgalaikio materialaus turto, kuris 2017 m. rugsėjo 30 dieną yra visiškai amortizuotas, tačiau 

naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 5 147 875,91 EUR 

. 

 Atsargos 

 Atsargų ( I eil.) likutis 2017 m. rugsėjo 30 dieną sudaro  308 000,51 EUR. 

Didžiausią dalį šios sumos sudaro skirtų parduoti leidinių likutis – 169 345,72 EUR. 

 

 Per vienerius metus gautinos sumos. 

 “Sukauptas gautinas sumas” (III.5) sudaro sukauptos finansavimo pajamos –  

339 057,70 EUR , sukauptas atostogų rezervas – 107 308,24 EUR ir sukauptos gautinos sumos iš 

valstybės biudžeto už pervestas pajamas –89 679,72 EUR.  

 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Didžausią dalį – 217 665,55 EUR sudaro  per 2017 

metų 9 mėnesius iš Lietuvos kultūros tarybos ir kultūros ministerijos gautos ir dar nepanaudotos 

lėšos įvairių projektų vykdymui. 

 

 Finansavimo sumos. Finansavimo sumų pokyčiai detalizuojami pridedamame  20 

VSAFAS 4 priede “Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį  pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis. 

 

 Tiekėjams mokėtinos sumos.  

 Didžiausią dalį – 27 759,02 EUR sudaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas.  

 



 
 

 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Reikšmingiausias sumas sudaro: 

mokėtinas darbo užmokestis – 165 967,46 EUR,  mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 

-80 029,23 EUR. 

 Sukauptos mokėtinos sumos. Tai yra 107 308,24  sukauptas atostogų rezervas. 

 

   Veiklos rezultatų ataskaita 

 

 Pagrindinės veiklos kitos pajamos. (A III.1 eil.) Šias pajamas sudaro pajamos už 

muziejaus lankymą – 224 324,50 EUR, restauravimo paslaugas - 3025,00 EUR. 

 

 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos. (B XIVeil. ) Didžiausią dalį šių sąnaudų sudaro 

muziejaus pašalpos darbuotojams nelaimės atveju – 9 511,31 EUR. 

 

 Kitos veiklos pajamos (D I eil.). Šias pajamas sudaro 33 266,89 EUR pajamos už 

patalpų nuomą, pajamos už parduotus leidinius – 15013,34 EUR. 

 

 

 

 

Direktorius    Romualdas Budrys  

 

Vyriausioji finansininkė   Regina Kundrotienė 


