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AISKINAMASIS RASTAS

PRIE 2O2O METU FINANSINIU ATASKAITV

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos nacionalinis dailes muziejus yra biudZetine kulhlros istaiga, kurios misija

- kaupti, saugoti, tirti, restauruoti ir populiarinti nacionalines vertes dailes klrinius ir kitas

kultlros vertybes. Muziejus yra juridinis asmuo, turintis s4skait4 banke ir antspaudq su savo

pavadinimu. Muziejaus buveines adresas: DidZioji g.4, LT-01128 Vilnius. fstaigos kodas -

190756087.

Lietuvos nacionalinis dailes muziejus yra biudZetine istaiga, finansuojama i5

Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto.

Muziejaus steigejas ya Lietuvos Respublikos kultflros ministerija.

Muziejus neturi kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq.

Muziejus neturi filialq ar panaSiq strukt[riniq vienetq.

Pateiktos finansines ataskaitos yra parenglos bendra Europos S4jungos valstybiq

valiuta eurais (EUR).

2020 metais vidutinis darbuotojrl skaidius buvo - 459.

Lietuvos nacionalinio dailes muziejaus ataskaitos teikiamos uZ pilnus 2020

biudZetinius metus.

Metinis finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2020 metq gruodZio 31 dienos

duomenis.

Svarbiq s4lygq, kurios gali paveikti tolesng muziejaus veikl4, istaigos darbuotojai

neiZvelgia.

II.APSKAITOS POLITIKA

Muziejaus parenglos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir

finansines atskaitomybes standartus (toliau - VSAFAS).



Muziejus tvarko buhaltering apskait4,vadovaudamasis LR buhalterines apskaitos

istatymu, LR vieSojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybes istatymu, VieSojo sektoriaus apskaitos

ir finansines atskaitomybes standartais.

Muziejaus finansiniai metai sutampa su su kalendoriniais metais.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialus turtas

Nematerialus turtas yra pripaZistamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4

ir nematerialiam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialus turtas pirminio pripazinimo metu apskaitoje yra registruojams isigijimo

savikaina.

ISankstiniai apmokejimai uZ nematerialqli turtq apskaitoje registruojami nematerialaus

tufio sqskaitose.

Viso nematerialiojo turto naudingo tamavimo laikas yra ribotas.Finansinese

ataskaitose yra rodomas isigijimo savikaina, atemus sukauptq amortizacijos ir nuvertejimo. jei jis

yra, sum4.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4

nustatltq turto naudingo tamavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatlti

ir pawirtinti muziejaus direktoriaus 2014-02-26 isakymu Nr.V.1-20.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir l2-ajune VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto

pripaZinimo kriterij us.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobldi skirstomas i pagrindines grupes, nustatltas

VSAFAS.

f sigl.tas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruojamas isigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

I5ankstiniai mokejimai uZ ilgalaiki materialqji turt4 apskaitoje registruojami tam

skirtose ilgalaikio materialiojo turto sqskaitose.

Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus kult[ros vertybes,

finansinese ataskailose rodomas isigijimo savikain4 atemus sukaupt4 nusidevejimo ir nuvertejimo,

jei jis yra, sum4. Kultiros vertybes po pirminio pripaZinimo finansinese ataskaitose rodomos

tikr4ia verte.
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Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per visq turto

naudingo tamavimo laik4.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai

proporcing4 metod4 pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo norrnatyl,us, patvirtintus

muziejaus direktoriaus 2014-02-26 isakymu Nr.V. I -20.

Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukaupto

nusidevejimo ir. jei yra, nuvertejimo sumos nura5omos.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus

kriterijus.

Finansavimo sumos - muziejaus i5 valstybes biudZeto, savivaldybiq biudZetq, uZsienio

valstybiq, Europos S4jungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq gauti arba gautini pinigai arba

kitas turtas, skirti muziejaus statute nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei

vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir muziejaus gautus arba gautinus

pinigus, ir kitq turt4 pavedimams vykdyti, kitas le5as iSlaidoms dengti ir kaip param4 gaut4 turt4.

Finansavimo sumos pagal paskirtf skirstomos l: finansavimo sumas nepiniginiam

turtui isigyti ir finansavimo sumas kitoms iSlaidoms kompensuoti.

J

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas - isigijimo ir pasigaminimo savikaina ar gryn4la galimo realizavimo

verte, atsizvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

Apskaidiuodamas atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,

muziejus taiko konkrediq kainq biidq.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti

ikinio inventoriaus verte i5 karto itraukiama is4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine

apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansinese s4skaitose.

Taip pat prie atsargq priklauso nebaigta gaminti produkcija ir atsargos,skirtos parduoti

arba perduoti.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos jsigijimo savikaina.Veliau

ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atemus nuvert€jimo

nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos - isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius.



Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio

i5laidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms finansuoti, yra

laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam tunui isigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios

s4naudos.

Kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams pervestos sumos registruojamos perduoto

finansavimo sqskaitose ir maZina gautq finansavim4.

Finansiniai isipareigojimai

Muziejuje visi isipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikiams finansiniams f sipareigojimams priskiriama ilgalaikiai atidejiniai, ilgalaikiai finansinds

nuomos (lizingo) isipareigojimai, kiti ilgalaikiai isipareigojimai. Trumpalaikiams finansiniams

isipareigojimams priskiriama trumpalaikiai atidejiniai, ilgalaikiq isipareigojimq einamqjq metq

dalis. trumpalaikiai finansiniai isipareigoj imai. pervestinos sumos, mokdlinos sumos. susijusios su

rykdoma veikla. Pirminio pripa2inimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo

savikaina.

4tideiiniai

Atidejiniai pripaZlstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del ivykio

praeityje Muziejus turi dabartinE teising prievolg ar neatiaukiam4 pasiZadejim4, ir tiketina, kad jam

ivykdyti bus reikalingi iStekliai, o isipareigojimo suma gali b[ti patikimai ivertinta. Atidejiniai yra

perZiurimi paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien4 ir koreguojami, atsiZvelgiant j naujus

ivykius ar aplinkybes, kad parodl.tq tiksliausi4 dabartini ivertinim4.

Pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaiistamos

tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos. Pajamos,

iSskyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, jog Muziejus gaus su sandoriu susijusi4

ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai muziejus gali patikimai ivertinti

su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini

laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t.y. kuri suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt.,

nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.
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Sandoriai uisienio valiuta

Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaiinimo metu registruojami apskaitoje pagal

sandorio dien4 gatiojusi Lietuvos banko skelbiamq uZsienio valiutos kursq. Pelnas ir nuostoliai i5

sandoriq uZsienio valiuta bei i5 uZsienio valiuta iSreik5to turto ir isipareigojimq likudiq

perkainojimo dienq yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar sqnaudq

s4skaitose. Valiutiniq straipsniq likudiai perkainojami pagal ataskaitinio taikotarpio pabaigos

Lietuvos banko skelbiamq Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uZsienio valiutos santyki.

Turto nuvert6jimas

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius.

Sudarydamas finansiniq ataskaitq rinkini, muziejus nustato, ar yra turto nuvertej imo poZymiq. Jeigu

yra vidiniq ar iSoriniq nuvertejimo poZymiq, muziejus nustato turto atsiperkam4jq vertg ir palygina

j4 su turto balansine verte.

Nuostoliai d€l turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma

maZinant turto balansing vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines

arba kitos veiklos sqnaudas.

Turto nuvertejimas ndra tolygus turto nurasymui. Turto nuvertejimo atveju yra

maiinama turto vieneto balansine verte, tadiau i5saugoma informacija apie turto isigijimo savikain4,

t.y. turto vieneto isigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, o

nuvertejimas registruojamas atskiroje s4skaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra registruojamas

ne didesne verte nei turto balansind verte.

Kai velesni ataskaitini laikotarpf, pasikeitus aplinkybems, atstatoma anksdiau

pripaZinta turto nuve(ejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atstatymo negali virsyti jo

balansines vertes, kuri bltq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebfltq buvgs pripzrZintas.
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S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo

principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos. neatsiZvelgiant i

pinigq i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma

tiesiogiai susieti su konkediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais

ataskaitiniais laikotarpiais, Sios iSlaidos pripaZlstamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo

patirtos.

S4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq suma.

Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir pal[kanos nera i5skirtos i5 bendros

moketinos sumos. s4naudq dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo sum4 taikant rinkos

paltikanq normq.



PripaZinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli.

perskaidiuoj amos b[simiesiems ataskaitiniam laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo

(amortizacijos) sumos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvertejimo bntq tolygiai

paskirsty'ta per vis4 likusi jo naudingo tamavimo laik4, t.y. nuvertejimo suma nudevima per likusi

naudingo tamavimo laikq, maZinant nusidevejimo s4naudas.

Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali biiti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq

ataskaitiniq laikotarpiq finansin€se ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine. jei jos vertine

iSraiSka individualiai arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis iSraiSkomis yra

didesne nei 0,0025 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq ir (arba)

pajamq vertes arba 0,001 2 procento turto verrcs.

Ir esmines, ir neesmines apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio

finansin6se ataskaitose. Apskaitos klaidq taisymo itaka parodoma finansinese ataskaitose. Jei

apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje, kurioje buvo

uZregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje,

kurioje buvo pateikta klaidinga informacija. Jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas

registruojamas tam skirtoje sqskaitoje ir parodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ..Apskaitos

politikos keitimo bei esminiq apskaitos klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio

laikotarpio finansine informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama.

Apskaitos organizavimas

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymq, Lietuvos Respublikos

vie5oio sektoriaus atskaitomybes lstatymq ir Lietuvos Respublikos finansq ministro isakym4..Del

biudZetiniq istaigq apskaitos organizavimo taisykliq patvirtinimo" uZ apskaitos organizavimq.

apskaitos dokumentq iSsaugojim4 ir finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimq laiku atsakingas

muziejaus direktorius. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatym4 buhalterines

apskaitos skyriaus vadovas atsako uZ buhalteriniq ira5q teisingum4.

Muziejaus direktorius pasiraSo Muziejaus fi nansines ataskaitas.

UZ muziejaus apskaitos tvarkymq atsakingas vyriausiasis finansininkas ir finansq ir

buhalterines apskaitos skyrius. Sie atsakingi darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos

Respublikos buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus

atskaitomybes istatymu, Lietuvos Respublikos finansq ministro patvirtintomis BiudZetiniq istaigq

buhalterines apskaitos organizavimo taisyklemis ir kitais teises aktais, Muziejaus direktoriaus

patvirtintais nuostatais, pareigybiq apra5ymais.
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Apskaitai tvarklti yra naudojamos programos - LABBIS III ir BONUS. Apskaitos

programos yra suderintos su VSAFAS ir yra skirtos buhalterines apskaitos vykdymui, leSq

planavimo ir jq panaudojimo kontroles atlikimui, atsiskaitymq su klientais proceso valdymui.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos po2ymius: valstybes lunkcij4.

program4. le5q Saltini ir valstybes biudZeto iSlaidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsnl.

Visos muziejaus apskaitos operacijos yra registruojamos LABBIS III programoje

dvejybiniu ira3u didziojoje knygoje.

Muziejaus finansiniq ataskaitq rinkinys yra parengtas naudojant LABBIS III

registruoj amq ir kaupiam4 apskaitos informacij 4.
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III. PASTABOS

FINANSINES BUKLES ATASKAITA

Pastaba Nr. P03

Nematerialus turtas

Nematerialaus turto balansines verte pasikeitimo sumos per ataskaitini laikotarpi

pateiktos lenteleje, kuri parengta pagal l3-ojo VSAFAS ,,Nematerialus turtas " I pried4. (Priedas

Nr.l). Kitam nematerialiam turtui priskiriama kino filmq- ,.Sventaragio slenio m!sle", "Paroda

Zalgirio m[Sis", video filmo ,.Modemioji XXa. daile" verte. - 9183,27 EUR, Lietuvos dailes

Nematerialiojo turto, kuris yra visiSkai

amortizuotas, tadiau naudojamas veikloje, lsigijimo ar

pasigaminimo savikain4 sudaro:

Ataskaitinis

laikotarpis

Pra6jgs ataskaitinis

laikotarpis

2 004 859.85 2 004 605.82

muziejaus ir jo padaliniq intemetiniq svetainiq, virtualiq ekspozicijq, svetaines ,.Muziejiniq vertybiq

skaitmeninimas" verte- 1303,29 EUR, mobili progr:rma ,,Vilniaus paveikslq galerijos ekspozicijos

pritaikymas sensoring negali4 turintiems asmenims" - 17377 ,20 EUR, animuotas interaktyrus

2aidimas V.Kasiulio muziejui - 490,62 EUR, programa- Zaidimas interaktyvi siena P.Dom5aidio

galerijoje - 3765,06 EUR.

Per ataskaitini laikotarpi isiglta (2 eil.) - LIMIS programines irangos pletros darbq ir

programines irangos uZ 48199,05 EUR, sumokdta uZ programines irangos ktirimq -513017,54.

Pergrupavimuose (4 eil.) rodoma iSankstiniq mokejimq uZ LIMIS programines irangos

pletros, modemizavimo ir naujq elektroniniq paslaugq klrimo darbq - 85020,88 EUR perkelim4 i

nebaigtq projektq s4skait4.

Kiekvienos grupes naudingas tamavimo laikas pateiktas lenteleje (Priedas Nr.2).

Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uzstat)'to kaip

isipareigojimo ivykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas veikloje muziejus neturi.

Pastaba Nr. P04

Ilgalaikis materialusis turtas Informacija apie materialiojo turto balansines vefies

pagal ilgalaikio turto grupes pasikeitim4 per ataskaitini laikotarpi pateikta lenteleje, kuri parengta

pagal l2-ojo VSAFAS ,,llgataikis materialus turtas " 'l pried4. (Priedas Nr.3).

Kiekvienos grupes naudingas tamavimo laikas pateiktas lenteleje (Priedas Nr.2).

Materialiojo turto, kuris yra visiSkai

nuddvdtas, tadiau vis dar naudojamas veikloje, isigijimo

ar pasigaminimo savikain4 sudaro:

Ataskaitinis

laikotarpis

Pradjgs ataskaitinis

laikotarpis

5 372 917,00 5 322 136,93
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Turto, kurio kontrolg riboja suta(ys ar teises aktai, turto, uZstatlto kaip isipareigojimo

ivykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas arba laikinai nenaudojamas veikloje muziejus

neturi.

Per 2020 metus pirkto (2.1 eit.) ilgataikio materialaus turto reikSmingiausios sumos

yra muziejiniq vertybiq isigijimas - 562450,00 EUR, kabinetiniq baldq - 161078,94 EUR ir

kompiuterines ir kitos irangos - 128088,91 EUR isigijimas. I5ankstiniq mokejimq stulpelyje

rodoma sumok6tas avansas UAB ,.Urbasta" uZ uZsienio meno muziejaus rekonstrukciios darbus.

vykdomus i5 ES leSq, - 681302.22 EUR.

Neatlygintinai gauto turto (2.2 eil l0 st.) vertes didZiausi4 dali sudaro V. Tarasovo

dovanota kolekclja - | 412 830 EUR.

Pergrupavimq eiluteje (3eil.) 1 0 stulpelyje rodoma muziejiniq vertybiq likudio,

esanilo 1207102 (Muziejiniq vertybiq vertes padidejimo ar sumaZejimo) sqskaitoje ataskaitiniq

metq pradZioje - 115 315 885,67 EUR ir sumos sukauptos per 2020 metq 01-10 men.

-34 671 175,00 EUR i5kelimas i s4skait4 1207101 (Muziejiniq vertybiq isigijimo savikaina).

Taip pat Siame stulpelyje atsispindi per 2020 metq IV ketvirti pervertintas muziejiniq vertybiq

rinkinys - 15 683 289,00 EUR.

Nekilnojamq kultiiros vertybiq tikosios vertes pokltis (21 eil.1 st.) pagal Vl Registrq

centro duomenis sumaZejo 226 200,00 EUR.

Kilnojamq kultiros vertybiq (muziejines vertybes) tikrosios vertes pokl,tis (2leil.l0

st.) metq eigoje sumaZejo I 15 3 15 885,67 EUR. Tai sudaro i5kelus muziejiniq vertybiq vertes

poklti i isigijimo savikain4.

Pastaba Nr. P08

Atsargos

Informacija apie atsargq vertes pasikeitimq per ataskaitini laikotarpi pateikta lenteleje,

kuri parengta pagal 8-ojo VSAFAS ,.Atsargos " I pried4 (Priedas 4).

Nebaiglos gaminti produkcijos (2.1 eil 5 st.) - 101218,71 EUR sumq sudaro ivairiq

leidiniq (katalogq, broSitry, knygq) savikaina.

Pergrupavimq (4 eil.5 st.) rodoma muziejaus i5leistq leidiniq iSkelimas i atsargas

skirtas parduoti - 70980,83 EUR., (4 st.) rodomas i5 atsargq skirtq parduoti i5leistq leidiniq

iSkelimas i atsargas - 15430,09 EUR, ir i5 atsargq i ilgalaiki turt4 (bibliotekq fondas) i5kelta knygq

suma - 2413,14 EUR. Atsargq skirtq parduoti (4 eil.8 st.) sum4 sudaro perkelta suma i5 nebaigtos

gaminti produkcijos 70980,83 EUR, ir i5 jq i atsargas iSkelta suma - 20256,37 EUR.

Pastaba Nr. P10

Per vienus metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta lenteleje, kuri parengta

pagal 17-ojo VSAFAS ,.Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai" 7 pried4 (Priedas Nr.5).
9



2020 metq gruodZio 31 dien4 muziejaus per vienus metus gautinas sumas sudaro:

l. Patalpq nuomininkq skola uZ nuom4 ir komunalines paslaugas - 6571.19 EUR;

2. Gautinos sumos uZ suteiktas muziejaus lankymo paslaugas - 792,40 EURI'

3. Gautinos sumos uZ parduotas knygas - 194,99 EUR;

4. Gautinos sumos uZ netesybas - 227100,74 EUR;

5. Sukauptos gautinos finansavimo sumos i5 biudZeto - 83918,36EUR;

6. Sukauptos finansavimo pajamos atostogq rezervui i5 valstybes biudZeto -
546103,06 EUR.;

7. Muziejaus pajamq imokq i biudZetq likutis metq pabaigoje * 137465,56 EUR;

8. Gautinos sumos iS ekspozicijq kasq ir atskaitingq asmenrl - 3493,12 EUR.

Pastaba Nr. Pl I

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikta lenteleje, kuri parengla pagal

17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 8 priedq. (Priedas Nr.6).

Pinigq banko s4skaitose likuti I 569 142,82 EUR sudaro:

l. Spec. leSq (uZ suteiktas paslaugas) likutis banke - 152612,26 EUR, tame skaidiuje

pajamos, gautos i5 kitq VSS sudaro 133 860,80 EUR;

2. Paramos le5q likutis projektq vykdymui - 18 476,91 EUR;

3. Kitos pavedimines tikslines paskirties le5os - 25 930,06 EUR;

4. Nemokamo muziejq lankymo kompensavimo leiq likutis - 106 107,55 EUR;

5. I5 ES struktlrinirl fondq le5q bendrai finansuojamq projektq leSos banke -
1 265 085,62 EUR;

6. Pinigai mokejimo korteleje, skirti reprezentacijai 930,42 EUR.

Pastaba Nr. Pl2

Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumq likudius pateikta lenteleje. Si lentele parengta

pagal 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 5 priedq. (Priedas Nr.7).

Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per

araskaitinj laikotarpi pateikiama lenteleje. Si lentele parengta pagal 20-ojo VSAFAS ..Finansavimo

sumos" 4 pried4 (Priedas Nr. 8).

Finansavimo sumos gautos i5 valstybes biudZeto yra 9 976 595,45 EUR. Tame

skaidiuje:

- i5 valstyb€s biudZeto pagal dviejq biudZetiniq programq 2020 metq s4matas

8 740 759,68 EUR;
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- ivairiq projektq vykdymui i3 Kulturos Tarybos gauta -829 692,06 EUR ,

- kompensuota iS Kultiiros ministerijos uZ nemokamq muziejq lankym4 -
134 161,00 EUR;

- su ES le5omis bendrai finansuojamq projektq valstybes biudZeto dalis gauta i5

Susisiekimo ministerijos - 261 048,65 EUR.

I5 ES strukturiniq fondq gautas finansavimas yra 6 023 521,06 EUR. Tame skaidiuje

reikSmingiausios srunos:

- i5 Kultlros ministerijos projektui ,,Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymas

kultfiros paslaugoms" -2 098 158,37 EUR;

- iS Kult[ros ministerijos projektui ,,Vilniaus Jonu5o Radvilos rumq r]'tq paviljono

ir pietq korpuso aktualizavimas" - 3 200 664,40 EUR;

- i5 Susisiekimo ministerijos projektui ,,LIMIS pletros, modemizavimo ir naujq el.

paslaugq projektui ,.Virtualus muziejus" - 703 431,78 EUR;

- I5 M.MaZrydo bibliotekos ,,Visuomen6s poreikius atitinkandios virtualios

kultiirines erdves vystymo" projektui - l0 635,51 EUR.

I5 kitq Saltiniq gautas finansavimas -50 393 837,56 EUR. Reik5mingiausias sumas
sudaro:

- kilnojamq kulttros vertybiq, isigytq iS kitq Saltiniq, vertes pokydio iSkelimas i

isigijimo savikainq - 34 671 175,00 EUR;

- per ataskaitiniq metq IV-q ketvirti pervertinto muziejiniq vertybiq isigyq
i5 kitq Saltiniq rinkinio verte - l5 683 289,00 EUR.

Reik5mingiausiq i5 kitq Saltiniq neatlygintinai gauto turto vertes dali- I 412 830,00

EUR sudaro dovanola V.Tarasovo kolekcija.

Per ataskaitinius 2020 metus finansavimo sumas, perduotas kitoms iSlaidoms

kitiems vieSojo sektoriaus subjektams sudaro LIMIS projekto ,,Virtualus muziejus"

projekto partneriams perduotos finansavimo surnos - ES leSq dalis -176 994,33 EUR darbo

u2mokesdio iSlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumq sumaZejim4 ddl turto pardavimo sudaro parduotq leidiniq suma -
18 997,18 EUR.

GrryZintas biudZeto leSas kitoms iSlaidoms sudaro gr4zintos Kultlros tarybai

nepanaudotos le5os [vairiq projektq rykdymui- 80 848,25 EUR, kurios buvo sutaupy'tos del

paskelbto karantino ir muziejq uZdarymo.
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Pastaba Nr. Pl7

Trumpalaikiai isipareigojimai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas pateikiama lenteleje, kuri

parengta pagal 17-ojo VSAFAS ,.Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 12 pried4 (Priedas

Nr.9).

Reik5mingesnes tiekejams moketinos sumos yra:

- uZ komunalines paslaugas -57986,73 EUR;

- uZ parduotus leidinius pagal konsignacijos sutartis - 6892,74 EUR;

- moketinos sumos ui kitas paslaugas (apsauga, SiukSliq i5veZimas, liftq

aptamavimas ir kt.) 3596,87 EUR.

Informacija apie lsipareigojimq dali nacionaline ir uZsienio valiuta pateikiama

lenteleje - 5i lentele parengta pagal l 7-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai"

l3 priedq (Priedas Nr.l0).

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

Pastaba Nr. P21

Pagrindin6s veiklos kitos pajamos

Informacija apie kitas pajamas pateikiama lentel€je (Priedas Nr. I l). Si lentele

parengta pagal l0-ojo VSAFAS ,,Kitos pajamos" 2 priedq. Suteiktq paslaugrl, iSskyrus nuom4,

pajamas sudaro: - 341 221,89 EUR pajamos uZ muziejq [ankym4, 123 483,29 EUR pajamos uZ

restauravimo paslaugas.

Pastaba Nr. P02

Pagrindinds veiklos sqnaudos

Informacija apie pagrindines veikos s4naudas pagal segmentus pateikiama lenteleje

(Priedas Nr.12). Si lentele parengta p agal 25-ojo VSAFAS ..Segmentai" 1 pried4.

Kitas pagrindines veiklos s4naudas sudaro muziejaus darbuotojams iSmoketos

pa5alpos atsitikus nelaimei Seimoje 1 1616,00 EUR, sumoketi komisiniai bankui uZ spec.le5q

lskaitym4 i spec. le5q s4skait4 banke- 2449,26 EUR.

Pastaba Nr. P2l

Kitos veiklos pajamos ir s4naudos

Kitos veiklos pajamos ir s4naudos pateikiamos pagal 10-ojo VSAFAS ..Kitos

pajamos" 3 pried4. (Priedas Nr.l3). Kitas pajamas sudaro muziejaus leidiniq pardavimo pajamos -
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20.036,17 EUR. pajamos uZ parduotas konsignacines prekes - 2738,26 EUR., muziejaus patalpq

ilgalaikes nuomos pajamos - 9575,98 EUR , pajamos i5 trumpalaikes saliq nuomos - 18766 EUR.

Pastaba Nr. P23

Finansin6s ir investicin6s veiklos rezultatas

Informacija apie finansines ir investicines veiklos rezultat4 pateikiama lenteleje

(Priedas Nr. l4). Si lentele parengta pagal 6-ojo VSAFAS ,.Finansiniq ataskaitq aiSkinamasis

raStas" 4 pried4.

2020 metq muziejaus pagrindines veiklos rezultatas buvo 105130,01 EUR perviriis, o

kitos veiklos rezultatas - 30824,25 EUR pervirSis. Finansines ir investicines veiklos rezultatas -
865,41 EUR pervirSis. Galutinis 2020 metq grynasis pervirSis yra 136797 ,29 EUR.

Kita informaciia

Pagal panaudos sutartis gautas turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 4 348 856 22 EUR.

I3 Sios sumos reik5mingiausia dali sudaro pagal panaudos sutartis muziejui i5 Nacionalines Zemes

tarnybos perduoti Zemes sklypai -2 573 197,41 EUR. IS M.MaZrydo bibliotekos ir Vf Turto banko

pagal panaudos suta(i gauti pastatai - 187 372.45 EUR, i5 Lietuvos nacionalines filharmonijos

gauti pagal panaudos sutarti muzikos instrumentai (rojatis ir klavesinas) 2675,51 EUR., eksponatai

gauti pagal panaudos sutartis i5 kitq muziejq - I 585 610,85 EUR..

PINIGV SRAUTU ATASKAITA

Finansavimo sumas kitoms iSlaidoms ir atsargoms gautas i5 biudZeto (1.1.1 eil) sudaro:

I Muziejaus biudZetinis hnansavimas ( 1 .1 ir I .2 programos) - 7 372 802,71 EUR :

Eit.

Nr.
Straipsnio payadinimas

Ataskaitin is

laikota rpis

Praejgs

ataskaitin is

laikotarpis

I 2

Grynasis pervir5is ar deficitas prieS nuosavybes metodo itakq 136797 .29 9122.64

2 Nuosavybes metodo jtaka

Grynasis pervir5is ar deficitas (l-2) 136797.29 9122.64
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Pastaba Nr. P18. Grynasis nervirlis ar deficitas

Pasrindin6s veiklos pinisu srautai
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2. Projektq vykdymui gauta i5 Kultiiros Tarybos - 551 032,06 EUR;

3. Kompensuota i5 Kulttiros ministerijos uZ nemokam4 moksleiviq lankym4 -
134 161 ,00 EUR;

4. Kultiiros ministerija projekto rykdymui - 5500,00 EUR;

5. Su ES leSomis bendrai finansuojamq projektq valstybes biudZeto dalis gauta i5

Susisiekimo ministerijos - 261 048,65 EUR ir i5 M.MzLZvydo bibliotekos - 5433.05

EUR.

IS ES strukturiniq fondq (1.1.3 eil.) ir uZsienio Saliq gautas finansavimas kitoms

i5laidoms ir atsargoms yra 724 698,29 EUR. Tame skaidiuje:

l. 15 Susisiekimo ministerijos projektui ,.LIMIS pletros, modemizavimo ir naujq el.

paslaugq projektui ..Virtualus muziejus'' - 703 431,78 EUR;

2. 15 M.Ma'Zvydo bibliotekos bendrai vykdomam ES projektui (kaip partneriai)

- 10 635,00 EUR;

3. I5 Energetikos ministerijos gautos ES le5os energijos efektyvumo priemoniq

diegimui - 48 15,00 EUR;

a. IS Svedijos Upsala universiteto gautos le5os bendrq projekq vykdymui -
5816,8UR.

1.1.4 luteje - i5 kitq Saltiniq gauto finansavimo reik5mingiausios sumos yra i5 fiziniq ir
juridiniq asmenq ivairiq projektq vykdymui ei ir muziejaus veiklai gauta parama -
16 148,52 EUR, inaSai restauratorir+ konferencijai - 13939,93 EUR.

II.l eiluteje rodoma - muziejaus pajamq fmokos i biudZet4 - 395 549,20 EUR,

- Kult[ros tarybai gr4Zintos nepanaudotos leios projektams - 80848,25 EUR.

Finansinds veiklos pinigu srautai

Finansavimo sumas gautas ilgalaikiam turtui isigyti i5 biudZeto (IV.l eil.) sudaro:

l. Muziejaus biudZetinis finansavimas i5 valstybes investicijq programos ( l.l
programa) - 329 995,65 EUR;

2. BiudZetinis finansavimas gautas pagal 2020.05.06 LRV nutarimq Nr.458 (i5

valstybes vardu paskolintq leSq) ekspozicijq ir saugyklq padaliniq Vilniuje ir

Klaipedoje infiastruktiiros atnaujinimui ir Vilniaus Jonu5o Radvilos rumq rytq

pavilijono ir pietq korpuso aktualizavimui gavo ir panaudojo per ataskaitinius

metais - I 037 961,32 EUR.

3. I5 Kultiiros tarybos gauta suma ilgalaikio turto (muziejiniq vertybiq) isigijimui -
278 661,01 EUR;

Finansavimo sumas gautas ilgalaikiam turtui isigyi iS ES leSq (IV.3) sudaro:
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I . I5 Kulttiros ministerijos su ES le5omis bendrai finansuojamo projekto ,,Prano

Gudyno restauavimo centro pritaikymas kultlros paslaugoms" ES leSq dalis

2 098 158,37 EUR;

2. I5 Kultlros ministerijos su ES le5omis bendrai finansuojamo projekto ,,Vilniaus

Jonu5o Radvilos rumq rytr.l paviljono ir pietq korpuso aktualizavimas" ES le5q dalis -
3 200 664,40 EUR.

Ar[nas GellnasDirektorius

Vyriausioji fi nansininke Regina Kundrotiene
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