VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS
Įmon÷s kodas 190757374 , Pylimo 4 Vilnius
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011m. gruodžio 31 d.

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus yra biudžetin÷ įstaiga, finansuojamas iš Lietuvos
Respublikos valstyb÷s biudžeto, iš l÷šų gautų už teikiamas paslaugas, nuomą ir l÷šų gautų iš
aukojimų ir sponsorių projektams vykdyti.
Muziejaus buvein÷- Pylimo 4, kodas 190757374.
Muziejaus steig÷jas yra LR Kultūros ministerija.
Muziejaus statutą tvirtina Kultūros ministras
Pagrindin÷ muziejaus veikla - kaupti, saugoti, tirti restauruoti, eksponuoti Lietuvos žydų istoriją,
jos materialinį ir dvasinį paveldą, holokaustą atspindinčias muziejaus vertybes Muziejus
priskiriamas istorijos /žydų istorijos/ muziejų rūšiai..
Muziejus yra Lietuvos muziejų bei Europos žydų muziejų asociacijų narys.
Muziejaus sud÷tyje yra struktūriniai padaliniai- filialai, neturintis juridinio asmens teisiųTolerancijos centras buvein÷ Naugarduko 10/2 Vilnius, Holokausto ekspozicija buvein÷
Pam÷nkalnio 12, Panerių memorialas buvein÷ Agrastų 15, Ž. Lipšico memorialinis muziejus
buvein÷ Druskininkų m. Š. Jokūbo g. 11
Muziejaus parengtos finansin÷s ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s
atskaitomyb÷s standartus.
Muziejus, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymo ir kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka.
Valst. Vilniaus Gaono žydų muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais,
tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterin÷s apskaitos sistema „Stekas“, kuri pritaikyta
apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
1 Valstyb÷s funkcija
2. Programa
3. L÷šų šaltinį
4. Valstyb÷s biudžeto išlaidų ir pajamų ekonomin÷s klasifikacijos straipsnį
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašų didžiojoje
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo. Periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio viršenyb÷s prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,
nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

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 nemat.turtas , kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansin÷se ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, at÷mus sukauptą amortizaciją ir
nuvert÷jimą, jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vert÷ yra nuosekliai paskirstoma per visą
nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.
Nustatyta nematerialiojo turto grup÷s ir turto amortizacijos laikas – 1 metai.
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo
kriterijus.
Įsigytas ilgalaikis mater. turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis turtas, išskyrus kultūros ir
kitas vertybes, finansin÷se ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, at÷mus sukauptą nusid÷v÷jimą
ir nuvert÷jimą, jei jis yra.
Ilgalaikio turto nusid÷v÷jimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą
pagal patvirtintus nusid÷v÷jimo normatyvus.
ATSARGOS
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų
sunaudojimą arba pardavimą /muziejaus leidiniai, bilietai/, buhalterin÷je apskaitoje registruojama
kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojimo
inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansin÷se sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.
FINANSAVIMO SUMOS
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Gautos /gautinos/ ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusius
sąnaudas.
PAJAMOS
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos
tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripaistomos, kai tik÷tina , jog muziejus gaus
su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima
patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

SĄNAUDOS
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo
principais tuo ataskaitinio laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į
pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais , kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma
tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonomin÷s naudos ateinančiais
ataskaitiniais laikotarpiais, šiuos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo
patirtos.

PASTABOS
FINANSINöS BŪKLöS ATASKAITA
1.1 Nematerialusis turtas
.
Likutis 11 01 01
Įsigytas 11 01 01
Nusid÷v÷jimas
11 12 31
11 01 01-11 12 31
5182.99 litų
20236.29 litų įsigyta
10707.04 litų
iš nuomp. l÷šų
antivirusin÷s progr.
muziejaus darbuotojam
ir kitos programos

Likutis 11 12 31
14712.24 litų

1.2 Ilgalaikis materialusis turtas
Likutis 11 01 01
Pastatai 13695406,80
litų

Įsigytas 11 01 01
11 12 31
Pagal pri÷mimo
perdavimo aktą
2011 03 28
užpajamuotas pastatas
81698,00 litų
Atstatytas klaidingai
nurašytas
nusid.45122,45 litų,
perkeltas sukauptas
nusid. kultūros
paveldo statinius.
Sumoje 283881,00 litų
(sukauptas nusid. iki
2006 metų)
Perkelta iš
negyvenamųjų pastatų
Į kultūros paveldo
statinius 1320709,00
litų
Patikslintas kultūros
paveldo statinių tikroji
vert÷ 9083172,00 litų
.

Nusid÷v÷jimas
11 01 01-11 12 31
257338,09 litų

Likutis 11 12 31
Negyvenamųjų pastatų
12528061,16 litų

Perkelta iš
negyvenamųjų pastatų
į kultūros paveldo
statinius 1320709,00
litų

Klaidingai
priskaičiuotas
sukauptas
nusid÷v÷jimas
283881,00 litų

Kultūros paveldo
statiniai
10120000,00 litų

1.3 Transporto priem.
46495.96

1.4 Baldai ir biuro
įranga.
109333,64

1.5 Kitas ilg.mater.
Turtas 773498,13
litų
Tame tarpe
muziejin÷s
vertyb÷s 490366,
litų

6590.04 litų

49931,53 litų iš
79241,67 litų
paramos ir nuomp.
l÷šų įsigyti nauji baldai
muziejaus
darbuotojams darbo
vieta pagerinti
650170,00 litų
105530,56 litų
užpajamuotos
papildomai parodos
156842,70 litų įsigyti
nauji stelažai fondams,
Ekspozicin÷s vitrinos
ir kiti įrenginiai

39905,92 litų

80023,50 litų

778799,53 litų

205814,74 litų

490366,0 litų perkeltos
muziejin÷s vertyb÷s į
kilnojamosios kultūros
vertyb÷s
1.6 Kilnojamosios
kultūros vertyb÷s

490366,00 litų perkelta
iš kito ilgalaikio turto,
112088,00 litų įsigytos
naujos muziejin÷s
vertyb÷s

605871,00 litų

2011 12 31 buklei naudojamas tačiau visiškai nusid÷vejas ilgalaikis materialusis turtas
170981,00 litų, nematerialusis turtas 100235,00 litų.
Trumpalaikis turtas
Likutis 11 01 01

Įsigyta11 01 01
11 12 31

1.7 Medžiagos
,ūkinis
inventorius
195637,71 litų

196257,52 litų
Užpajamuotos
nauji muziejaus
leidiniai,
bukletai.katalogai
įsig.inventor.
degalai

Nurašytas
11 01 0111 12 31
101287,07 litų :
Parduoti muziejaus leidiniai ir
bilietai, nurašyti degalai, nurašyti
muziejaus leidiniai/padovanoti
mokyklom , edukacin÷ms
programoms/

Likutis 11 12 31
290608,16 litų

.Išankstniai apmok÷jimai
Likutis 11 01 01
1.8 Išankstiniai
mok÷jimas
1382,19 litų

11 01 0111 12 31
3381,00 litų
apmok÷ta
tiek÷jams pagal
sutartys iš nuom.
l÷šų

11 01 01-11 12 31
3927,07 litų
Sunaudota degalams įsigyti

Likutis 11 12 31
836,12 litų
Į kortelę pervesti
pinigai degalams
įsigyti/ nuomp.
l÷šos/

.Per vienerius metus gautinos sumos
Likutis 11 01 01

Gauta 11 01 01
11 12 31

Panaudota 11 01 01
11 12 31

1.9 Gautinos sumos už
turto naudojimą,
parduotas prekes, turtą,
paslaugas
2727,00 litų

56276,50 litų
Už parduotas prekes

58304,50 litų

154036,42 litų
Už suteiktas paslaugas

154036,42 litų

2.0 Sukauptos gautinos 2557090,13 litų
sumos

Likutis
11 12 31
699,00 litų
Skolingi muziejui už
parduotas knygas

2835656,78 litų

402513,37 litų
/sukauptos pajamos
gautos už nuomą,
atost. rezervas,
parduotas prekes/

68180,02 litų
/sukauptos pajamos
gautos už nuomą,
atost. rezervas,
parduotas prekes/
.Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Likutis 11 01 01

Gauta 11 01 01
11 12 31

Panaudota 11 01 01
11 12 31

Likutis 11 12 31

2.1 Pinigai
198584,47 litų:

3169896,85 litų
Gauta į banką atlyg.
Pervesti nuompinigiai
Gauta parama

3151188,47 litų
Panaudota muziejaus
sąnaudom, pervesti į
KM už paslaugas ir
nuomą, atsiskait., su
tek÷jais.

217292,85 litų iš jų:

21872,82 litų /projekto
pinigai/
176711,65 litų /kiti
/pavedimo pinigai iš
kitų šaltinių/

777904,58 litų
/pinigai gauti m÷nesio
pabaigoje už nuomą ir
teikiamas paslaugas/
43747,15 litų /projekto
pinigai/
95641,12 litų
litų/pavedimo pinigai

iš kitų šaltinių/
Finansavimo sumos
Likutis 11 01 01
2.2 Iš valstyb÷s biud.
Nepiniginiam turtui
6096668,23 litų

2.3 Iš Kitų šaltinių
467478,32 litų

Gauta 11 01 01
11 12 31
42853,00 litų
Gautas nemokamas
ilgal. Turtas/pastato
likutin÷ vert÷/
atstatytas klaidingai
nurašytas
nusid÷v÷jimas
45122,45 00 litų
850037,78 litų
Gauta parama
projektams vykdyti ir
kitoms išlaidoms
Nemokamai gautos
knygos iš Švietimo
ministerijos 2577,73
litų

Panaudota 11 01 01
Likutis 11 12 31
11 12 31
70314,08 litų
6069207,15 litų
Sukauptas
Ilgalaikis turtas
nusid÷v÷jimas,
45122,45 litų atstatytas
nurašytas
nusid÷v÷jimas.
426939,50 litų
Panaudota atsisk.pagal
sutartis ir muz. reik.,
73273,33 litų
nusid÷v÷jimas už
metus

819881,00 litų

Apmok÷ta 11 01 01
11 12 31
2034353,54 litų
Apmok÷ta tiek÷jams
už paslaugas ir
komunalin. išlaidos ir
prekes

Skola 11 12 31

11 01 01
11 12 31

Likutis 11 12 31

Tiek÷jams mok÷tinos sumos
Likutis 11 01 01
2.4 Tiek÷jams mok.
sumos 55293,37 litų

Priskaityta 11 01 0
11 12 31
2080679,99 litų
Priskaityta
komunalin÷s, ryšio,
elektr. energijos ir kitų
paslaugų sąnaudos

8921,17 litų:
Apmok÷ta sausio vasario m÷nesį už
komunal. paslaugas.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Likutis 11 01 02
2,5
Sukauptos mok÷tinos
sumos

11 01 01
11 12 31

77904,58 litų
Pervestos sausio
m÷nesį pajamos gautos
už nuomą į KM

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Likutis 11 01 01
2.6 Kiti trump.
Įsipareigojimai
225661,82 litų

11 01 01
11 12 31
121140,24 litų

11 01 01
11 12 31
114015,27 litų

Likutis 11 12 31
232794,67 litų
Sukauptos atostoginių
ir soc. draudimo
sąnaudos

2.7 Tikrosios vert÷s rezervas 9083172,00 litų/biudžeto l÷šos/
Pagal 12 VSAFA ir turto registrą tvarkančio atliekamo vertinimo duomenys, patikslintas
Kultūros paveldo statinių Vilniaus m. Pylimo g. 4 ir Druskininkų m Š. Jokūbo 17 g. tikroji vert÷.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSAVIMO PAJAMOS
2.8 Iš valstyb÷s biudžeto -1305784,82 litų panaudota muziejaus funkcionavimui
2.9 Iš kitų finansavimo šaltinių – 465908,46 litų panaudota muziejaus funkcionavimui,
projektams vykdyti ir kitoms išlaidoms
.PAGRINDINöS VEIKLOS SĄNAUDOS
3.0 Darbo užmokesčio ir soc draudimas -1312581,98 litų
Priskaičiuota muziejaus darbuotojam atlyginimai , priedai, atostoginiai .išeitin÷s kompensacijos
ir soc. draudimo įmokos iš jų:
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos : 1299331,39 litų
Darbo užmokesčio sąnaudos atost. rezervo 10116,46 litų
Socialinio draudimo sąnaudos atost. rezervo prikaupimas 3134,13 litų
3.1 Nusid÷v÷jimo ir amortizacijos sąnaudos 333913,88 litų
Sukauptas nusid÷v÷jimas ir amortizaciją už metus iš jų:
Biudžeto l÷šų 70314,08 litų
Nuomp. l÷šų 195326,00
Kitų šaltinių l÷šų 68273,80 litų
3.2 Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos 242548,13 litų
Šildymo sąnaudos 131944,30 litų
Elektros energijos sąnaudos 64785,44 litų
Ryšių paslaugų sąnaudos 45818,39 litų

3.3 Komandiruočių sąnaudos 47863,12 litų
Muziejaus darbuotojai vyko į komandiruotes iš nuompinigių l÷šų
3.4 Transporto sąnaudos 4381,56 litų
Panaudoti degalai muziejaus transportui iš nuompinigių l÷šų.
3.5 Kvalifikacijos k÷limo sąnaudos 969,80 litų
Muziejaus darbuotojai lank÷ viešųjų pirkimo kursus iš nuompinigių l÷šų
3.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 100890,34 litų
Muziejaus patalpose dalinai pakeisti langai, išdažytos sienos ekspozicijoje.
3.7 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 92420,58 litų
Pagal pardavimo ir dovanojimo aktus nurašyti muziejaus leidiniai /visos sąnaudos padarytos iš
nuompinigių l÷šų/
3.8 Kitų paslaugų sąnaudos 641746,50 litų
Sudarytos ilgalaik÷s sutarys, d÷l liftų priežiūros, signalizacijos priežiūros. intelektin÷s paslaugos
Komp. priežiūros paslaugos, policijos paslaugos, statybos , vertimo paslaugos / visos sutarys
sudarytos iš nuompinigių l÷šų/
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
3.9 Kitos veiklos pajamos 929366,96 litų
Pajamos gautos už ilgalaikę ir trumpalaikę nuomą ir kitas paslaugas/už parduotas knygas ,
bilietus, gydo paslaugos, fotografavimą, muziejaus eksponatų atvaizdų reprodukavimą/
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Per 2011 metus pagrindin÷s veiklos srautai buvo iš valstyb÷s biudžeto ir kitų šaltinių/tai paramos
l÷šos iš fizinių asmenų ir organizacijų/projektams vykdyti, ir pajamos už suteiktas paslaugas.
4.0 Gautos pajamos už suteiktas paslaugas 936367,46 litų, pervestos į Kultūros ministeriją
857462,88 litų, Valstyb÷s biudžetą pajamų mokestis iš atlyginimų 111988,10 litų ir kitiems
subjektams 1689,20 litų(už knygas paimtos konsignacijos būdų)
4.1Visos išmokos padarytos pagal paskirtį muziejaus funkcionavimui ir darbo reikm÷ms.
4.2 Ilgalaikio turto įsigijimas –20236,29 litų nematerialiojo turto ir 728055,42 litų ilgalaikio turto
įsigijimas
4.3 Visas ilgalaikis turtas buvo įsigytas iš kitų šaltinių sumoje 454414,00 litų

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JO POKYČIAI PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš biudžeto 1237000,00 litų ir panaudota muziejaus
funkcionavimui/atlyginimams, mokesčiam mok÷ti , komunalin÷m paslaugom/
1237000,00 litų.
.Neatlygintinai gautas turtas 42853,00 litų /perduotas pastatas iš biudžeto l÷šų/, edukacinei
programai gauta iš kitų šaltinių turto 2577,73 litų.
Kitoms išlaidoms kompensuoti gautos tikslin÷s pavedimo l÷šos nepiniginiam turtui 454414,00 litų.,
kitoms išlaidoms kompensuoti 395623,78 litų.
Panaudota savo veikoje 426939,50 litų ir nurašytas nusid÷v÷jimas 73273,33 litų

