
PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MUZIEJUS 

 

2016 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

Panevėžio kraštotyros muziejus, subjekto kodas 190431446 , biudžetinė įstaiga 

 

Adresas: Vasario 16-osios g. 23, LT-35185, Panevėžys  

 

Subjektas užsiima  muziejine, parodine veikla. 

 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ir kiti struktūriniai padaliniai  

buvo šie: 

 

Eil. 

Nr. 

Filialas/ struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė 

veikla 

1. Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir 

Sąjūdžio ekspozicija 

Respublikos g.17-2 ekspozicija 

2. G.Petkevičaitės-Bitės memorialinis muziejus Šv. Zitos g. 18           - 

3. Seniausias Panevėžio pastatas  Kranto g. 21 ekspozicija 

4. Patalpos Laisvės aikštė 1 administracija 

5. Patalpos Respublikos  g. 34-201 administracija 

 

 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: 

 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

35 35 

 

 

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą: 

 

Muziejaus veiklai įtakos turi gaunamas finansavimas projektams ir edukacinei veiklai ,taip pat 

esama ekonominė situacija. 

 

 

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki): 

 

2016-01-01  /   2016-12-31 

           

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

2.1.  Apskaitos politikos bendrosios nuostatos 

 

 Panevėžio kraštotyros muziejaus (toliau - Kraštotyros muziejus) parengtos finansinės 

ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– 

VSAFAS). 
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 Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais bei taiko 

apskaitos politiką, patvirtintą Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus  įsakymu.  

 Nuo 2015 metų įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais. 

 Grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu skirtumų dėl apskaitoje eurais 

užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo nesusidarė, todėl ataskaitinio laikotarpio 

veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje ,,Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas‘‘ suma 

nenurodyta. 

 Ataskaitos sudaromos eurais ir centais. Skirtumo dėl 2015-01-01 apskaitos duomenų 

perskaičiavimo iš litų į eurus nėra. Skirtumo, susidariusio dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet 

apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiui nėra. 

2.2. Sąskaitų planas 

Kraštotyros muziejaus sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų 

sąskaitų planą ir patvirtintas direktoriaus įsakymu. 

Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus 

detalizuojančius požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius. 

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

 valstybės funkciją; 

 programą, priemonę, projektą; 

 lėšų šaltinį; 

 kitą informaciją. 

2.3. Apskaitos politikos taikymas 

Kraštotyros muziejus taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys 

atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, 

įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos 

pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. 

Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad 

finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra: 

 svarbi vartotojų sprendimams priimti; 

 patikima, nes: 

o teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus; 

o parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą; 

o nešališka, netendencinga; 

o apdairiai pateikta (atsargumo principas); 

 visais reikšmingais atvejais išsami. 

Kraštotyros muziejus pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.  

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų 

straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. 

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles. 

2.4. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga vadovaujasi VSAFAS 21 

str. 6 d. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant 

šiuos bendruosius apskaitos principus: 

 kaupimo; 

 subjekto; 
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 veiklos tęstinumo; 

 periodiškumo; 

 pastovumo; 

 piniginio mato; 

 palyginimo; 

 atsargumo; 

 neutralumo; 

 turinio viršenybės prieš formą. 

 

2.5. Nematerialusis turtas 

 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

nuvertėjimą, jei jis yra.  

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 

jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei 

tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline 

vieno euro verte.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 

 Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją 

vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis 

turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. 

Vadovaujantis  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m.  

vasario 12 d. įsakymu Nr. A-109 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių 

normatyvų Panevėžio miesto viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ yra nustatytos šios 

nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 5 

2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 5 

3. Kitas nematerialusis turtas 5 

2.6. Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ąjame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripažinimo kriterijus. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus 

kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto 

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti 

negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 



4 

 

registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.  

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio 

materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki 

turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, 

ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą. Vadovaujantis  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus    

2014 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. A-109 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

ekonominių normatyvų Panevėžio miesto viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ yra nustatyti 

šie materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo  normatyvai:   

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto nusidėvėjimo 

normatyvas (metai) 

1. Pastatai  

1.1.       Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų) 80 

1.2       Kiti statiniai 7 

2. Mašinos ir įrenginiai  

2.1.        Medicinos  įranga 6 

2.2. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio 

įrenginiai 

3 

2.3. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų 

tinklų valdymo įrenginiai ir įranga 

8 

2.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 10 

3. Baldai ir biuro įranga  

3.1. Baldai 10 

3.2. Kompiuteriai ir jų įranga 3 

3.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4 

3.4. Kita biuro įranga 8 

4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

4.1. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 5 

4.2 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 

 

2.7. Biologinis turtas 

 

  Panevėžio kraštotyros muziejus biologinio turto neturi. 

2.8. Atsargos 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 

Kraštotyros muziejus finansinėje apskaitoje skirsto atsargas į šias grupes:  medžiagos ir 

atsargos, ūkinis inventorius ir  atsargos, skirtos parduoti.   

Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, Kraštotyros muziejus 

taiko  konkrečių kainų įkainojimo metodą. Ūkinių atsargų sunaudojimas  apskaitoje registruojamas 

pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su 

atsargų sunaudojimu  susijusi operacija. 

Apskaičiuodamas parduotų atsargų savikainą, muziejus taiko FIFO atsargų įkainojimo 

būdą, kai daroma prielaida, kad atsargos, kurios buvo įsigytos pirmiausia, bus parduotos 

pirmiausia.  
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Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus 

apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir  vertine išraiška. Esant būtinybei, apskaita 

nebalansinėse sąskaitose gali būti tvarkoma tik kiekine išraiška. 

2.9. Finansinis turtas 

   Panevėžio kraštotyros muziejus finansinio turto neturi. 

2.10. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 

   Panevėžio kraštotyros muziejus investicijų į nuosavybės vertybinius popierius neturi. 

2.11. Gautinos sumos 

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Kraštotyros muziejus gauna arba pagal 

vykdomą sutartį  įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis 

turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos 

įsigijimo savikaina.  

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, 

atėmus nuvertėjimo nuostolius.  

 

2.12. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.  

2.13. Finansavimo sumos 

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS 

„Finansavimo sumos”. 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. 

Finansavimo sumos – iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos (finansinė 

parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai 

arba kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas 

lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. 

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais 

patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos, t.y.  kai jos panaudojamos. 

2.14. Finansiniai įsipareigojimai 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 18-ajame VSAFAS – „Atidėjiniai, 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS 

„Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su 

darbo santykiais susijusios išmokos“. 

Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.  

2.15. Pajamos 

 Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos 

pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

 Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos 

tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 
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 Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Kraštotyros 

muziejus  gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą  

ir su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos 

finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos 

paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos 

pripažįstamos su pridėtinės vertės mokesčiu, nes įstaiga nėra PVM mokėtoja.  

2.16. Sąnaudos 

 Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS 

„Sąnaudos”. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių 

apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.  

 Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo  principu tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje 

ekonominę naudą, dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Tais atvejais, 

kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų 

uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos 

pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  

2.17. Sandoriai užsienio valiuta 

 Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai 

užsienio valiuta”. 

 

2.18.Turto nuvertėjimas 

 

 Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS 

„Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 22-ajame 

VSAFAS „Turto nuvertėjimas” ir Inventorizavimo tvarkos apraše.  

 

2.19. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 

 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame 

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai 

įvykiai“. 

 

2.20. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 15 

(penkioliktos) dienos. 

 

2.21. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 

užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo 

išmoka). 

 

2.22. Informacijos pagal segmentus pateikimas 

 

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-

ajame VSAFAS „Segmentai“. 
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Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai – VSS veiklos dalys pagal vykdomas 

valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų 

klasifikaciją.  

2.23. Apskaitos politikos keitimas 

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės 

būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose, jeigu yra, atspindima lentelėje:                                

7-ojo VSAFAS VI. 24. 2 p. 

 

Eil. Straipsnio pavadinimas Pertvarkomas Apskaitos Ataskaitinis laikotarpisNuoroda į aiškinamojo rašto

Nr. ataskaitinis politikos (pertvarkyta) (suma) pastabą, kurioje aprašytas susijęs

      laikotarpis keitimas apskaitos politikos keitimas 

(suma) (suma) (pastabos Nr.)

1 2 3 4 5 6

1

2

Iš viso: 0 0 0 X  
 

2.24 Apskaitinių įverčių keitimas 

Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Per ataskaitinį laikotarpį pakeistų apskaitinių įverčių priežastys, pobūdis ir poveikis, jeigu 

yra, atspindimi lentelėje: 

7-ojo VSAFAS VI. 26. 1 p. 

 
Eil. Apskaitinis įvertis Pakeitimo Poveikis Suma, kuri turi įtakos Suma, kuri turės įtakos vėlesnių

Nr. (pavadinimas) priežastis, (aprašymas) ataskaitinio laikotarpio ataskaitinių laikotarpių

pobūdis rezultatui rezultatams

1 2 3 4 5 6

1

2

Iš viso: X X 0 0

 

2.25. Apskaitos klaidų taisymas 

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms . 

 

7-ojo VSAFAS VI. 27. 2 p. 
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       Kraštotyros muziejus nustatė , kad rengiant 2015 metų  FBA ir VRA neteisingai parodytos 

sumos.  FBA atstatytos 2015-12-31 sumažintas finansavimo sumų panaudojimas D 4251102  - 

148731,03 Eur  ir priskaičiuotas tikrosios vertės rezervas  -  K 148731,03 Eur . Atstatytos  2015-12-

31 blogai paskaičiuotos finansavimo pajamos  D 9220001 – 148731,03 Eur ir  koreguotos  sąnaudos 

– K 148731,03 Eur.  
 

 

 

 

III. PASTABOS 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

 Panevėžio kraštotyros muziejaus ilgalaikio turto likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. yra 

490 269,56 Eur.  

 

3.1. Nematerialusis turtas. 
 

Pastaba Nr. P03. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2016 m. gruodžio 

31 d. nematerialiojo turto  likutinė vertė – 1163,71 Eur.   

13 VSAFAS  1 priedas „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį“ pridedamas,  13 VSAFAS  2 priedas nėra.  

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, įstaiga neturi. Nematerialiojo 

turto naudojamo veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:  

 

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaiga neturi. 

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įvykdymo garantija įstaiga neturi. 

Nebenaudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įstaiga neturi.    

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti įstaiga neturi.                       

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto įstaiga neturėjo. 

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis įstaiga 

ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo. 

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 

sutarties laikotarpis nėra  pasibaigęs, įstaiga neturi. 

Kraštotyros muziejus neturi nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas 

neribotas. Prielaidų, pagrindžiančių nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo 

tarnavimo laiko nematerialiajam turtui įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nuvertėjusio nematerialiojo turto nebuvo. 

Įvykių ir aplinkybių, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo 

nuostoliai, nebuvo. 

 

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2016 m.  

gruodžio 31 d. Kraštotyros muziejaus materialiojo turto likutis – 489 105,85 Eur, iš jų: 

pastatai – 4033,03 Eur, 

Sąskaita Nematerialiojo turto grupės pavadinimas Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

112XXXX 

112XXXX 

Programinė įranga ir jos licencijos  

Kitas nematerialus turtas 

816,77 

346,94 

1098,13 

578,23 

 Iš viso: 1163,71 1676,36 
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nekilnojamosios kultūros vertybės – 400 998,75 Eur, 

kilnojamosios kultūros vertybės – 67 527,33 Eur, 

baldai ir biuro įranga – 16 546,74 Eur. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 1 580 Eur. Iš biudžeto 

lėšų pirktos kilnojamosios kultūros vertybės už 1 500 Eur, iš gyventojų pajamų mokesčio 2 %  – už 

80 Eur. Neatlygintai gautos kilnojamosios kultūros vertybės – 10 822 Eur. 

  Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga nurašė nudėvėto ilgalaikio turto už 5 823,68 Eur, iš jo 

kompiuterinės įrangos už 3 386,82 Eur ir baldų ir kitos  įrangos už 2 436,86  Eur. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga padarė pergrupavimą įsigijimo savikainoje – 224084,52 ir 

nusidėvėjime – 224084,52 Eur. 2012-12-31 ataskaitoje iš sąskaitos „ Kiti pastatai“ buvo iškeltos 

sumos į sąskaitą „Nekilnojamos kultūros vertybės“ . Reikėjo iškelti sumas „Kitų pastatų įsigijimo 

savikaina“ ir  „Priskaičiuotas nusidėvėjimas“, o įstaiga iškėlė „Nekilnojamų kultūros vertybių 

įsigijimo savikaina“. 

12 VSAFAS 1 priedas  „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 

ataskaitinį laikotarpį“  pridedamas, 12 VSAFAS 3 priedas. 

 

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 

įsigijimo  ir pasigaminimo savikaina   

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu 

neturėjo.  

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga ataskaitiniu 

laikotarpiu  neturėjo. 

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto  ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga neturėjo. 

Žemės ir pastatų, nenaudojamų įprastinėje veikloje ir laikomų vien tik pajamoms iš nuomos,  

įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo. 

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto,  kurio finansinės nuomos (lizingo) 

sutarties laikotarpis nėra  pasibaigęs, įstaiga neturi. 

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje ataskaitiniu laikotarpiu 

įstaiga neturėjo. 

AB Turto bankui perduoto  ilgalaikio materialiojo turto įstaigoje nėra.   

Ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą per ataskaitinį 

laikotarpį įstaigoje nebuvo. 

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga 

neturėjo. 

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Per 

ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių nebuvo. 

  

19-ojo VSAFAS „NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR KITOS TURTO 

PERDAVIMO SUTARTYS“ XII. 56. 1p.: 

Pagal Panevėžio m. savivaldybės turto panaudos sutartį  2016-10-11 Nr. 22-1513 Kraštotyros 

muziejui perduotos patalpos – 1093,44 kv. m negyvenamų patalpų  adresu Taikos al. 11, Panevėžys.  

Sutartis galioja iki 2026-09-01 . 

3.3. Finansinis turtas 

Sąskaita Ilgalaikio materialiojo turto grupė Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

12022XX Negyvenami pastatai 8338,43 8338,44 

12032XX Kiti statiniai 1823,16 1823,16 

12081XX Baldai  4698,81 7135,67 

12082XX Kompiuterinė įranga  12142,02 15528,84 

 Iš viso 27002,42 32826,10 
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          6 VSAFAS  (5 priedas) nėra, 17 VSAFAS ( 4 priedas, 5 priedas,6 priedas) nėra.  

          Finansinio ilgalaikio turto  įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. 

 

3.4. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 

 

         16 VSAFAS (2,3,4 priedai) nėra. 

 

3.5. Atsargos 

 

Pastaba Nr. P08. Atsargų likutis 2016 m. gruodžio 31 d. yra 2005,4 Eur. 

Kraštotyros muziejus ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo atsargų už 10705,01 Eur (atsargų ir medžiagų 

6107,07  Eur, inventoriaus 4597,94 Eur). Įsigyta atsargų iš uždirbamų pajamų lėšų už 6552,64 Eur, 

iš savivaldybės biudžeto lėšų už 2877,01 Eur, iš valstybės lėšų  projektams už 1275,36 Eur. 

Ataskaitiniu laikotarpiu nemokamai gauta atsargų už 36,5 Eur (knyga „ Pinigai Lietuvoje“) . 

           Atsargų vertės pasikeitimo ataskaitoje 609,00 Eur  - atsargos skirtos parduoti. Ši suma 

atkelta  iš „ Nebalansinė“ sąskaita  į sąskaitą "Atsargos ,skirtos parduoti „  

 

8 VSAFAS 1 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pridedamas. 

Kraštotyros muziejuje duomenų apie trečiųjų asmenų laikomas atsargas nebuvo. 

Priežasčių ir teisinių reikalavimų, paaiškinančių, kodėl atsargas laiko tretieji asmenys, nebuvo. 

Apskaitoje nebuvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas.  

Apskaitoje nebuvo užregistruotas sumažintos atsargų vertės atkūrimas. 

Materialiojo ir biologinio turto, kuris buvo skirtas parduoti, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

   

3.6 Išankstiniai apmokėjimai 

 

   Panevėžio kraštotyros muziejus ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų neturi.   

  

3.7.  Per vienerius metus gautinos sumos 

   

         Pastaba Nr. P10.  Per vienerius metus gautinos sumos 2016 m. gruodžio 31 d. yra                

26 812,06 Eur. 

        Sukauptas gautinas sumas sudaro: sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 

lėšų darbo užmokesčiui 5 878,03 Eur ir soc. draudimui 2 517,64 Eur, už  patarnavimus 5 429,43 

Eur, sukaupti darbuotojų atostoginiai 9 915,22 Eur, sukauptos soc. draudimo įmokos nuo 

atostoginių 3 071,74 Eur. 

  

        17 VSAFAS 7 priedas „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“ pridedamas. 

 

3.8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

 Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.  Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 

Kraštotyros muziejaus pinigų likutis yra 4 976,74 Eur: 

lėšos pajamų įmokų į biudžetą banko sąskaitoje – 329,87 Eur, 

lėšos paramos lėšų banko sąskaitoje 4646,87 Eur: 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio -

511,23 Eur  ir 4135,64 Eur muziejaus uždirbtų lėšų iš kitų biudžetinių įstaigų likutis. 

 

17 VSAFAS 8 priedas „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ pridedama. 

 

3.9. Finansavimo sumos 
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Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 332 280,27 

Eur.  

Finansavimo sumų iš valstybės  biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje            

11 204,58 Eur ilgalaikiam turtui. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš valstybės  

biudžeto 16 836,5 Eur, iš jų kitoms išlaidoms įstaigos veiklai tiesiogiai 3 500 Eur projektui, per 

savivaldybės administraciją algos pakėlimui  13 300 Eur, neatlygintinai gauta – 36,5 Eur. Buvo 

atliktas lėšų pergrupavimas, perkeliant iš kitų išlaidų 1275,36 Eur nepiniginiam turtui įsigyti     

(atsargoms pirkti projektų vykdymui). Panaudota 18 828,89 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui 2020,84  

Eur, atsargoms projektams 1283,41 Eur, kitoms išlaidoms projektams vykdyti 2224,64 Eur, įstaigos 

veiklai 13 300 Eur.   

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje      

309 212,4 Eur ilgalaikiam turtui. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš savivaldybės 

biudžeto 325 950 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui 1500 Eur, kitoms išlaidoms įstaigos veiklai 324 450 

Eur. Buvo atliktas lėšų pergrupavimas, perkeliant iš kitų išlaidų 2877,01 Eur nepiniginiam turtui 

įsigyti (atsargoms pirkti renginių vykdymui). Panaudota finansavimo sumų  320 302,94  Eur, iš jų 

ilgalaikio turto nusidėvėjimas  852,93 ir -5000 Eur, nekilnojamųjų kultūros vertybių vertės pokytis, 

atsargoms iš renginių lėšų  2877,01 Eur, kitoms išlaidoms įstaigos veiklai 321 572,99 Eur. 

Finansavimo sumų pergrupavimas: pergrupuojama 148731,03 Eur, nes atstatomos       

2015-12-31 atskaitomybėje blogai parodytos panaudotos finansavimo sumos iš savivaldybės 

biudžeto.   

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis metų pradžioje 832,98 Eur, ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 11 863,29 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 2 proc. GPM (išskyrus 

neatlygintinai gautą turtą) 260,33 Eur finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms.  

Neatlygintinai gauta turto (priimta į fondus kilnojamųjų kultūros vertybių) už 10 822 Eur. 

Panaudota iš viso 52,02 Eur  kitoms išlaidoms. Pergrupavimas, perkeliant iš kitų išlaidų 80 Eur 

ilgalaikiam turtui įsigyti. 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiama  20 VSAFAS   4, 5 priede (pridedama). 

3.10. Įsipareigojimai 

 

Pastaba Nr. P17.  

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną: 

 

Eil. 

Nr. 

Tiekėjams mokėtinos sumos Suma (Eur) 

1. AB „Panevėžio energija“ už šiluminę energiją 2555,18 

2. Už  komunalines paslaugas Panevėžio savivaldybės administracijai  2865,51 

3. AB “Panevėžio butų ūkis” 8,74 

 IŠ VISO 5429,43 

 

              17 VSAFAS (9; 10;11;13) nėra, 7 VSAFAS 12 priedas „Informacija apie kai kurias 

trumpalaikes mokėtinas sumas“ pridedamas. 

 

             Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną: 

 

Eil. 

Nr. 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Suma (Eur) 

1. Mokėtinas darbo užmokestis ( iš jų pajamų mokestis 705,95 Eur) 5878,03 

2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (apdraustųjų) 2517,64 

 IŠ VISO 8395,67 
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Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 

 

Eil. 

Nr. 

Sukauptos mokėtinos sumos Suma (Eur) 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 9915,22 

2. Sukauptos  socialinio draudimo įmokų sąnaudos 3071,74 

 IŠ VISO: 12986,96 

 

3.11. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas  

ir poataskaitiniai įvykiai 

 

18 VSAFAS. (3 priedas, 4 priedas) nėra. 

 

3.12. Grynasis turtas 

 

 Kraštotyros muziejuje  ataskaitiniu laikotarpiu tikrosios vertės rezervas 155 189,40 

Eur (atstatytas nepriskaičiuotas 2015-12-31 rezervas - 148 731,03 Eur ir priskaičiuotas tikrosios 

vertės rezervas 2016-12-31 yra 6 458,37  Eur) .  

 

3.13.Kitos pajamos. 

  

10 VSAFAS  2 priedas „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ pridedamas. Suteiktų 

paslaugų ir reikšmingų sumų detalizavimas: 

               1.3. Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos 14 953,25 Eur (pajamos už 

edukacines programas, už muziejaus lankymą, už restauravimo paslaugas). Iš jų apskaičiuotos 

pajamos iš viešojo sektoriaus objektų   6 953,25 Eur. 

   

Turto ir paslaugų pajamų, gautų iš mainų sandorių ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga 

neturėjo. 

 

3.14. Kitos veiklos pajamos 

 

           Kraštotyros muziejus pardavė  knygas, užpajamuotas nebalansinėje sąskaitoje, už 609 Eur.   

 

3.15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 

 

          6 VSAFAS 4 priedas „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ pridedamas. 

  

          Kraštotyros muziejus pervedė 0,11 Eur delspinigių VSDFV. 

 

3.16. Sandoriai užsienio valiuta 

 

 21 VSAFAS 1 priedas „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio 

valiutomis“ pridedamas. 

 Kraštotyros muziejaus veiklos rezultatams valiutos kurso pasikeitimas neturėjo 

reikšmingos įtakos.  

 

3.17. Segmentai. 
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 25 VSAFAS 1 priedas „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“  

pridedamas. 

 Kraštotyros muziejus vykdo veiklą, priskiriamą kultūros paveldo puoselėjimui.   

3.18. Nuosavybės metodo taikymo įtaka. 

 

 14 (VSAFAS 1 priedas) nėra.         

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA       

          

               Finansavimo pajamos per  ataskaitinį laikotarpį  336 179,9 Eur. Jas sudaro: 

               1) panaudotų finansavimo sumų iš valstybės  biudžeto pajamos 18 828,89 Eur (ilgalaikiam 

turtui 2020,84 Eur, atsargoms projektų vykdymui 1283,41 Eur, darbuotojų darbo užmokesčiui 

didinti ir soc. draudimui 13 300 Eur, įvairiems projektams kitoms išlaidoms 2224,64 Eur);  

               2) panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos 317 298,99 Eur  

(ilgalaikiam turtui nusidėvėjimas 852,93 Eur ir vertės pokytis -5000 Eur, atsargoms projektų 

vykdymui 2877,01 Eur, kitoms išlaidoms 318 569,05 Eur);  

              3) panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių pajamos 52,02 Eur .  

              

               Pastaba Nr. P21.  Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį  14 953,25 

Eur: 

 

Eil. 

Nr. 

Pajamos Suma (Eur) 

1. Už edukacinių programų paslaugas  11 508,25 

2. Už restauravimo paslaugas 3445,00 

 IŠ VISO: 14 953,25 

  

              Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu 349 635,57 Eur. 

 

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš viso 279 939,53 

Eur. Kraštotyros muziejaus  etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 

212 818 ,10 Eur darbo užmokesčio ir 65 192,89 Eur socialinio draudimo sąnaudų. Už nepanaudotas 

atostogas 1472,39 Eur darbo užmokesčio ir 456,15 Eur socialinio draudimo sąnaudų . 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, iš viso 4 431,97 Eur. Iš jų  nematerialaus turto 

amortizacijos sąnaudos 512,65 Eur, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 3919,32 

Eur. 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 27 572,09 Eur. Ataskaitinio laikotarpio 

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: 

 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Eur) 

1. Šildymo 20041,81 

2. Elektros energijos 4423,16 

3. Vandentiekio ir kanalizacijos  596,96 

4. Ryšių paslaugų 2433,36 

5. Kitų komunalinių (šiukšlių išvežimas) 76,8 

IŠ VISO: 27572,09 

 

Komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 379,57 Eur. 

 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 10 800 Eur: 
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Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Eur) 

1. Šilumos punkto priežiūra  252,96 

2. Butų ūkiui už techninę priežiūrą  547,04 

3. Patalpų Respublikos g-vė remontui  10 000,00 

IŠ VISO: 10 800,00 

 

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 5000 Eur – nekilnojamųjų kultūros vertybių 

tikrosios vertės sumažėjimas. 

 

Sunaudotų ir parduotų per ataskaitinį laikotarpį atsargų savikaina 11 507,08 Eur. 

 

Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, iš viso 20 005,33  Eur:  

 

Eil. 

Nr. 

Kitų paslaugų sąnaudos Suma (Eur) 

1. Spaudos  sąnaudos 91,80 

2. Sporto ekspozicijos rengimo sąnaudos  2632,07 

3. Archeologiniams kasinėjimams 4000,00 

4. Programos priežiūros sąnaudos 588,84 

5. Reklamos sąnaudos 140,00 

7. Apsaugos sąnaudos 1465,26 

13. Projektų iš valstybės  lėšų sąnaudos 2024,64 

12. Renginių iš savivaldybės lėšų sąnaudos 3590,92 

13. Kitų paslaugų sąnaudos (foto, kompiuterių aptarnavimo ir 

įvairios kitos) 

5471,80 

 IŠ VISO: 20 005,33 

 

Pastaba Nr. 21. Kitos  veiklos pajamos 609 Eur. –  parduotos knygos. 

 

Pastaba Nr. P23.  Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 0,11 Eur – socialinio 

draudimo delspinigių sąnaudos.    

 

 

 

Direktorius          Arūnas Astramskas 

 

 

Vyr. buhalterė                         Daiva Bakšanskienė 
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