
 

LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJUS 

Įmonės kodas 190756468,  Veiverių g. 132, Kaunas 

 

2017 m. gruodţio 31 d.  

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

 Lietuvos aviacijos muziejus (toliau - Įstaiga) yra biudţetinė įstaiga, finansuojama iš 

Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto, kodas 288601650.  

Adresas: Lukiškių  g. 2,  Vilnius, Lietuvos Respublika. 

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 2017 metų  gruodţio  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. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). 

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 13 „Dėl 

buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių 

pripaţinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaita „Stekas“ “, kuri pritaikyta apskaitai 

tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus 

     Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos poţymius: 

1) valstybės funkciją; 

2) programą; 

3) lėšų šaltinį; 

4) valstybės biudţeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

Visos operacijos  ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didţiojoje knygoje. 

Taikomi  kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,  



palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, 

teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

Nematerialusis turtas 

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

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirminio pripaţinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Po pirminio pripaţinimo 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 lito verte.  

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

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

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

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

turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. 

 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga 3 

2. Kitas nematerialus turtas 2 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas pripaţįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaţinimo 

kriterijus. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaţinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripaţinimo 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 lito verte. 

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto 

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

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.  

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas uţ 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 lito verte.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:  



Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto nusidėvėjimo 

normatyvas (metai) 

1. Kapitaliniai mūriniai pastatai 100 

2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..) 70 

3. Kiti statiniai 20 

4. Kitos mašinos ir įrenginiai 7 

5. Lengvieji automobiliai 7 

6. Autobusai 6 

7. Baldai 6 

8. Kompiuteriai ir 

 jų įranga 

4 

4 

9. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4 

10. Faksimiliniai aparatai 4 

11. Kita biuro įranga 4 

 

Atsargos 

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

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

atsiţvelgiant į tai, kuri iš jų maţesnė.  

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. 

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat 

apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų 

sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus 

apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.  

 

Finansinis turtas 

Finansinis turtas apskaitoje pripaţįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 

nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą 

pripaţindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. 

 

Gautinos sumos 

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį 

turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos 

pirminio pripaţinimo 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.  

Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos pripaţįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripaţįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

Finansiniai įsipareigojimai 

Pirminio pripaţinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:  

a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

b.trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 



 

Atidėjiniai 

 

Atidėjiniai pripaţįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje 

Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasiţadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti 

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne 

visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripaţįstami.  

Pajamos 

 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaţįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripaţįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su 

sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima 

patikimai įvertinti su pajamų uţdirbimu susijusias sąnaudas. 

 

Sąnaudos 

 

Sąnaudos apskaitoje pripaţįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uţdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiţvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su konkrečių pajamų uţdirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripaţįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti uţ 

kasmetines atostogas pripaţįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti uţ 

kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripaţįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – 

gruodţio 31 d. 

 

Turto nuvertėjimas 

 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripaţįstami pagal nuvertėjimo poţymius. 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo poţymių. Jeigu yra 

vidinių ar išorinių nuvertėjimo poţymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su 

turto balansine verte.  

Pripaţinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 

perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai 

paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį 

naudingo tarnavimo laiką, maţinant nusidėvėjimo sąnaudas.  

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

        Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 

atsiţvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 



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

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

uţskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra uţskaitomos su gauta draudimo 

išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio 

finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

 Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos 

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

Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripaţinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, 

įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 

laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose 

parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada 

būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir 

ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo 

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 

 Apskaitiniai įverčiai yra perţiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis 

buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių . Įstaigos 

apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje 

buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik 

finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, 

pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

  

 Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė 

išraiška individualiai  yra didesnė nei 0,025 procento per praėjusius finansinius metus gautų 

finansavimo sumų vertės. 

 

 

 

 

III.  PASTABOS 

 

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto  

neįsigijo. 

2017 m. gruodţio 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 muziejus iš spec.lėšų 

pirko kilnojamų muziejinių vertybių uţ 6000 Eur. Neatlygintinai gauta iš Lietuvos nacionalionio 

muziejaus kilnojamų muziejinių vertybių uţ 7750 Eur.  



Įmonėje Direktoriaus įsakymu Nr.V1-31  2014-11-28 patvirtinta metodika – „Dėl LAM 

saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo  tikrtąja verte“. 

 Muziejinių vertybių apskaitoje po 1 Eur  -  9959  vienetai (11166-1207). Per ataskaitinį 

laikotarpį buvo įvertinta 1207 vnt. po 1 Eur  muziejinių vertybių tikrąja verte  uţ  45155.85 Eur. 

Naujai neatlygintinai gautų eksponatų ivertinta per  2017 m. 20095.33 Eur. 

 

2017 m. gruodţio 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 – 69816.08 Eur; 

Kiti statiniai – 156 Eur; 

Baldai – 8019.87 Eur; 

Kompiuterinė įranga – 11723.89 Eur; 

Kitas ilgalaikis materialus turtas – 57007.48 Eur; 

 Transporto priemonės – 4146.2 Eur. 

 

 

Pastaba Nr.3. Atsargos- tai leidiniai aviacijos tematika 3173.14 Eur ir suvenyrai -19.39 

Eur.. Iš viso  - 3192.53 Eur. 

Pastaba Nr.4. Gautinų  sumų  uţ paslaugas  likutis 2017 m. gruodţio 31  d.-155.80 Eur. 

 

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos  iš biudţeto  23207.79 Eur. , jas  sudaro: 

 

Eil. 

Nr. 

Sukauptos gautinos sumos iš biudţeto  Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena (Eur) 

1. Tiekėjams uţ suteiktas paslaugas  144.73 

2 Sukauptiems atostoginiams 14035.15 

3. Sukauptoms įmokoms Sodrai 4277.91 

4. Spec.lėšų likutis  4750 

 IŠ VISO:                    23207.79 

 

 Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9900.61 Eur. Informacija apie pinigus ir 

pinigų ekvivalentus pateikta  priede. 

2017 m. gruodţio 31 d. Įstaigos banko biudţetinėje sąskaitoje  LT 53 7300 0100 0223 

3885  pinigų likučio nėra. 

2017 m. gruodţio 31 d. Įstaigos banko debetinėje ( internetinėje) mokėjimo kortelėje 

pinigų likučio nėra. Kreditinės mokėjimo kortelės muziejus neturi. 

 

2017  m. gruodţio 31 d. įstaigos banko spec.lėšų sąskaitoje  LT35 7300 0100 0222 8971 

pinigų likutis – 3508.47 Eur. 

2017 m. gruodţio 31 d. įstaigos banko pavedimų  lėšų sąskaitoje LT 37 7300 0100 0222 

9420    yra  1369.68 Eur. Tai labdaros lėšos. 

2017 m. gruodţio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje pajamos iš kitų biudţetinių įstaigų pinigų 

likutis – 1282.05 Eur. 

2017 m. gruodţio 31 d. įstaigos banko valiutinėje sąskaitoje – 3740.41 Eur. 

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos . Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, 

tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede. 

Finansavimo sumų likučiai pateikti priede. 

Lietuvos aviacijos muziejus 2017 m.gavo biudţetinį finansavimą pagal 2  programas: 



Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas,aktualizavimas ir populiarinimas, valstybės kalbos apsauga 

( valstybės biudţeto lėšos) – 296310 Eur.  

 Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas,aktualizavimas ir populiarinimas, valstybės 

kalbos apsauga ( asignavimų valdytojo pajamų įmokos) – 18000 Eur.  

 2017 m .buvo gautas finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos – 15000 Eur. 

1000  Eur  parėmė.Šilalės raj.savivaldybės administracija    

Iš  iš  kitų šaltinių   -    VMI 2 % - 147.92  Eur. Ir kitos paaukotos lėšos – 297.391 Eur. 

 

 

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos- 149.89 Eur iš jų 144.73 Eur. biudţetinės lėšos , o 5.16 

Eur,  tai skola tiekėjams iš kitų šaltinių. 

 

Pastaba Nr.9  Muziejus  debitorinis   įsiskolinimas   2017-12-31   yra 155.80 Eur. 

 

 Pastaba Nr. 10. Sukauptos mokėtinos sumos : 

  

Eil. 

Nr. 

Sukauptos mokėtinos sumos Suma (Eur) 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 14035.15 

2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų 

sąnaudos 

4277.91 

   

 IŠ VISO: 18313.06 

 

Pastaba Nr. 11. Darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše 

nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripaţinta 254475.05 Eur darbo uţmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudų:  

 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Eur) 

1. Darbo uţmokesčio sąnaudos 195156.88 

2.  Socialinio draudimo sąnaudos 59318.17 

 IŠ VISO 254475.05 

 

Pastaba Nr. 12. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio 

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :21779.29 Eur. 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Eur) 

1. Šildymo 11281.37 

2. Elektros energijos 8195.05 

3 Ryšių paslaugos 2302.87 

   

 IŠ VISO: 21779.29 

 

Pastaba Nr. 13. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas 

sudaro : 29929.32 Eur. 

 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Lt) 

 



1. Neţinybinė apsauga ir priešgaisrinės apsaugos sąn, 6627.30 

2. Muziejinių vertybių restauravimo sąnaudos 15000 

3. Reprezentacinės sąnaudos 879.15 

4. Buhalterinės programos aptarnavimo paslaugos 350.44 

5. Sunaudotų atsargų savikaina ir paprast.remonto ekspl.sąn. 2191.72 

6. Kitos įvairios 4880.71 

 IŠ VISO: 29929.32 

 

Pastaba Nr. 14. Uţbalansinėje sąskaitoje apskaitoma 2 ( du) ţemės sklypai pagal 

panaudos sutartis :  

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. Kilnojama kultūros vertybė – gaisrinis automobilis „International“  

Vertė – 933.73 eur. 

 

PRIDEDAMA.  

1. priedas Nematerialaus turto vertės pasikeitimas; 

2. priedas Materialaus turto vertės pasikeitimas; 

3. priedas Atsargų vertės pasikeitimas; 

4. priedas  Pagrindinės veiklos kitos pajamos; 

5. priedas „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas; 

6. priedas “Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus” 

7. priedas „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir uţsienio valiutomis; 

8. priedas “Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas” 

9. priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 

ataskaitinį laikotarpį“; 

10. priedas “Finansavimo sumų likučiai”; 

11. priedas   2016 m. “Informacija pagal veiklos segmentus” 

 

 

 

Direktorius                                                      Remigijus Jankauskas 

  

Vyriausioji buhalterė             Nadieţda Jotautienė 
















































