LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJUS
Įmonės kodas 190756468, Veiverių g. 132, Kaunas
2018 m. kovo 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDROJI DALIS
Lietuvos aviacijos muziejus (toliau - Įstaiga) yra biudţetinė įstaiga, finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto.
Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos respublikos kultūros ministerija.
Pagrindinė veikla yra kaupti,saugoti,tirti, populiarinti technikos istorijos muziejaus
vertybes. Supaţindinti visuomenę su muziejinėmis vertybėmis, rengti parodas, pravedinėti
edukacines programas.
Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą
„Swedbank“,AB banke. Sudaro ir teikia atskirus ţemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudţeto
vykdymo ataskaitų rinkinius.
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų kovo 31 d. duomenis
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga
neturi.
Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 30. Įstaigos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje patvirtinti 30 etatų.
Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas taiko apskaitos
politiką, patvirtintą direktoriaus 2010m.kovo 26d.įsakymu Nr.13 „Dėl buhalterinės apskaitos
vadovo patvirtinimo“.
II. PASTABOS
Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto
nepirko ir nenurašė.
2018 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje
nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 13126.99 Eur. (programinė įranga ir dokumentiniai
filmai).
Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio
materialaus turto nepirko ir nenurašė .
2018 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje
materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 150869.52 Eur, iš jų:
Negyvenamieji pastatai – sandėliai – 69816.08 Eur.
Kiti statiniai – 156 Eur.
Transporto priemonės ( autobusas) – 4146.2 Eur.
Baldai – 8019.87 Eur.
Kompiuterinė įranga – 11723.89 Eur.
Kitas ilgalaikis materialus turtas 57007.48 Eur.
Muziejinių vertybių apskaitoje po 1 Eur - 9620 vienetai. Per ataskaitinį laikotarpį buvo
įvertinta 339 vnt. po 1 Eur muziejinių vertybių tikrąja verte uţ 11532.05 Eur. Naujai
neatlygintinai eksponatų negauta.
Pastaba Nr.3. Atsargos tai leidiniai aviacijos tematika 3119.02 Eur ir suvenyrai19.39 Eur.

Pastaba Nr.4. Gautinų sumų uţ paslaugas likutis 2018 m.kovo 31 d.-130.50 Eur.
Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos iš biudţeto 53017.64 Eur , jas sudaro
Eil.
Nr.
1.
2
3

Sukauptos gautinos sumos iš biudţeto
Darbo uţmokestis
Tiekėjams uţ suteiktas paslaugas
Spec.lėšų likutis
IŠ VISO:

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena (Eur)
40729.40
2538.24
9750
53017.64

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
7028.37 Eur.
2018 m. kovo 31 d. Įstaigos banko biudţetinėje sąskaitoje LT 53 7300 0100 0223 3885
pinigų likučio nėra.
2018 m kovo 31 d. Įstaigos banko debetinėje mokėjimo kortelėje ( biudţeto lėšos) –
internetinėje sąskaitoje LT 80 7300 0101 2737 4360 pinigų likučio nėra. Kreditinės mokėjimo
kortelės muziejus neturi.
2018 m. kovo 31 d. Įstaigos banko spec.lėšų sąskaitoje LT35 7300 0100 0222 8971 254.80 Eur , spec.lėsų kasoje pinigų likučio nėra.
2018 m. kovo 31 d. Įstaigos banko pavedimų lėšų sąskaitoje LT 37 7300 0100 0222 9420
yra 1497.68 Eur. Tai labdaros lėšos.
2018 m. kovo 31 d. Įstaigos banko valiutinėje lėšų sąskaitoje LT 21 7300 0100 3429 9363
yra 3740.41 Eur. Tai labdaros lėšos.
Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos . Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 4 priede.
Lietuvos aviacijos muziejus 2018 m.gavo biudţetinį finansavimą pagal 2 programas:
Informacijos išteklių visuomenei plėtra,istorinės atminties, tradicijų,kultūros paveldo
apsauga ir aktualizavimas – 303000 Eur.
Informacijos išteklių visuomenei plėtra,istorinės atminties, tradicijų,kultūros paveldo
apsauga ir aktualizavimas ( biudţetinių įstaigų pajamų įmokos ) – 24000 Eur.
Pastaba Nr. 8. Muziejaus kreditinis įsiskolinimas 2018-03-31 yra 25174.91 Eur. Jį
sudaro: neišmokėti atlyginimai- 17167.15 Eur., soc.draudimo įmokos 5249.19 Eur,
paslaugos tiekėjams 2758.57 Eur .:t.y.
Ryšių paslaugos
- 73.33 Eur.
Komandiruotės išlaidos
- 58.18 Eur.
Komunalinės paslaugos
- 2283.58 Eur.
Kitos paslaugos
- 5.33 Eur.
Kitos išlaidos
- 338.15 Eur.

Pastaba Nr. 9 Uţbalansinėje sąskaitoje apskaitoma 2 ( du) ţemės sklypai pagal panaudos
sutartis ir gaisrinis automobilis .
1. Ţemės sklypas - Klaipėdos r.sav. Judrėnų sen. Dariaus k.
Unikalus Nr.5533-0004-0173
Ţemės sklypo plotas: 1,0758 ha
Ţemės sklypo vertė – 5934.31 Eur
2. Ţemės sklypas - Šilalės r.sav. Upynos sen. Vytogalos k. S.Girėno g.24
Unikalus Nr. 8770-0006-0114
Ţemės sklypo plotas: 0,4487 ha
Ţemės sklypo vertė – 701.45 Eur
3. Gaisrinis automobilis “ Internacional“ – vertė 933.74 Eur.
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