2016 M. RUGSEJO 30 D. TARPINIU FINANSINIV ATASKAITU

AISKINAMASIS RASTAS
I. BENDROJI DALIS
Muziejaus oficialus pavadinimas
pavadinimas

-

RI{IM

-

Raseiniq kraSto istorijos muziejus, trumpasis

(Raseiniq kra5to istorijos muziejus). Raseiniq ka5to istorijos muziejus (toliau

1985

muziejus) isikurgs Muziejaus g. 3, LT-60123, Raseiniai. Muziejus isteigtas1975 m.

1987

m. buv. are5to namq centrinis pastatas, po rekonstrukcijos, tapo nuolatine Raseiniq muziejaus
buveine. Muziejus iregistruotas Juridiniq asmenq registre teises aktq nustatyta tvarka, kodas
190151266.

Tai biudZetine fstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, eksponuojanti,

konservuojanti,

restauruojanti ir populiarinanti muziejines verlybes, atspindiniias Raseiniq ka5to istorij4, kulttring

ir

ir

gamting lvairovg nuo seniausiq laikq, pildanti muziejuje sulormuotas kolekcijas

rinkinius,

vykdanti muziejq veikl4 ir uZtikrinanti valstybiniq muziejininkystes bei turizmo programq ir rajono
Savivaldybes sprendimq muziejq bei turizmo klausimais igyvendinim4 rajone.

Muziejaus struktudniai padaliniai yra: Betygalos
sen., Betygala,

muziejus

Raseiniq r. sav., Betygalos

Vltauto g. 16; Pasandravio istorinis draustinis (poeto Maironio teviSke)

-

Raseiniq

r. sav., Pagojukq sen., Pasandravio ir Bernotq kaimai; Simono Stanevidiaus sodyba muziejusRaseiniq r. sav., Vidukles sen., Kanopenq kaimas; Turizmo infbrmacijos

centras Raseiniq r. sav..

Raseiniq m., Muziejaus g. 5.
Muziej aus veiklos sritis

-

bibliotekq, archyvq, muziejq ir kita kultDrine

veikla

91

.0. 1 8.

Muziejaus veiklos r[3ys:
- pagrindine veiklos ruSis

-

muziejq

veikla

91.02.;

- kitos muziejaus veiklos rlSys:
- kultlros ir poilsio prekiq maZmenine prekyba specializuotose parduotuvese

-

47.6.;

- kita naujrl prekiq maZmenine prekyba specializuotose parduotuvese 47.78;
- suvenyn+r meno dirbiniq ir religiniq reikmenq specializuota maZmenine prekyba

-

47.78.10.;
- klrygq, periodiniq leidiniq ir kita leidybine

- kita

leidyba

veikla

5

8.

1

.;

58.19.;

- kita inlormaciniq technologijq ir kompiuteriq paslaugq

veikla

62.09.;

- duomenq apdorojimo, interneto serveriq paslaugq (prieglobos) ir susijusi

- interneto vartq paslaugq veikla

-

63.12.;

- kita, niekur kitur nepriskirta, informaciniq paslaugq veikla

-

63.99.;

- rinkos tyrimas ir vie5osios nuomonds apklausa 73.20.;
- ekskursijq organizatoriq veikla

-

79.12.;

- kit\+ iSankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla

-

79.90.;

veikla

63.11.;

- fotokopijavimo, dokumentq rengimo ir kita specializuota istaigai bfldingq paslaugq veikla
82.19.;
- kulturinis

Svietimas

85.52.;

- Svietimui btdingq paslaugq

veikla

85.60.;

- istoriniq vietq ir pastatq bei pana5iq turistq lankomq vietq eksploatavimas

Muziejaus tikslas

-

91 .03.

kaupti, tyrineti, saugoti, perteikti visuomenei regiono kultDros dvasines

-

ir materialines veftybes.
Muziejaus leias sudaro:
1

. Savivaldybes biudZeto leSos;

ir Savivaldybes biudZetq skiriamos

2. Valstybes

leSos eksponatams

isigt'ti;

3. Pajamos, gautos uZ muziejaus teikiamas mokamas paslaugas;
4. LeSos, skirlos tikslinems
5. Fiziniq ir

ir specialiosioms programoms vykdyti;

juridiniq asmenq parama, labdara, aukos;

6. Le5os, gautos i3 ivairiq tarptautiniq ir nacionaliniq fondq;
7. Kitos teisetai

igltos

1e3os.

II. APSKAITOS POLITIKA
Apskaitos politika per 2016 m. III ketvirtl nebuvo keista ar papildyta, apskaitos politika
apra3lta 2015 metq finansiniq ataskaitq rinkinyje. Tarpines finansines ataskaitos rinkinys parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikos vieSojo
sektoriaus atskaitomybes istatymu, VieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartajs

(VSAFAS).

Rengiant 2016 metq

Ill

ketvirdio finansines ataskaitas vadovautasi Siais privalomais

bendraisiais apskaitos principais: subjekto, istaigos veiklos tgstinumo, periodiSkumo, pastovumo,

piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.
Visos [kines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami eurais

ir

centais. apvalinant iki

Simtqjq euro daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

III, PASTABOS

-

Iiankstinius apmokdjimus sudaro: apmokejimas UAB ,,Lukoil" -122,83 Eur; uZ paslaugas
54,00 Eur ir uZ muziejines vertybes - 63,00 Eur; ateinaniiq laikotarpi4 sqnaudos (transporto

draudimas)

-

67,83 Eur.
1

Kitas gautinas sumas 320,25 eurus sudaro: 2014-01-17 d. pasiraSltos turto panaudos
sutartys su Raseiniq raj ono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro direktore (Nr.PS14-02) ir
Raseiniq rajono savivaldybes administracijos Ekonomikos

ir [kio

depadamento Vietinio ukio ir

turlo valdymo skyriaus vedeju (Nr. PS14-01) del patalprl naudojimosi
apmokejim4 uZ vandens

il

148,48 Eur ( dailininkams uZ parduotus dirbinius

-

pagal suvartojim4

nuotekq Salinimo, ryiiq, elektros energijos ir kitus mokesdius.

Pinigai ir pinig4 ekvivalentai 1142'7,61 eurai: kitq Saltiniq le5os

le5os

ir

-

814,01 Eur (paramos);

ir spec. leSos uZ paslaugas); savivaldybes biudZeto

1008,56 Eur; projektams vykdyti 9200,00 Eur: gautos le5os i5 LR finansq ministerrlos

7100,00 Eur (valstybes biudZeto leSos)

ir

savivaldybes biudZeto 2100,00 Eur. Grynieji pinigai

kasoje uZ dailes salono parduotas prekes ir muziejaus lankym4

Tiekijtms
rySiq paslaugos

kitos prekes

-

1

-

mo

I 61

kitinos

-

-

256,56 eurai.

sumos :

,06 Eur (savivaldybes biudZeto leSos);

8,09 Eur (savivaldybes biudZeto le5os);

komunalines paslaugos -289,16 Eur (savivaldybes biudZeto leSos);

kitos paslaugos 1405,61 Eur (savivaldybes biudZeto le5os)

ir

3100,00 Eur (valstybes biudZeto

le!os)
Su darbo santykiais susijg isipareigojr'raai: Moketinas darbo uZmokestis
(t.sk.

'

GPM

11311,22); Moketinos socialinio draudimo imokos

-

-

11544,20 eurai

1057,83 eurai.

Finansavimo sumos.
Perduota kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams 3038,50 Eur: uZ 2993,50 Eur Raseiniq

rajono savivaldybes administractjar 1394 vnt. knygq ,,Raseiniai" (102 le5q Saltinis)
subjektams

fi

45,00

Eu

kitiems

(15,00 Eur kitq Saltiniq le5os; 30,00 Eur sav. biudZeto leSos) knygos

Steponas Barlkus "Raseiniq

Ii

ir

kraito valstiedio uZraSai".

valsrybes biudZeto gctutos lEios'. 12100,00 eurai LR finansq ministerijos; 3409,31 eurai

Darbo rinkos politikos rengimas ir fgyvendinimas (2028); 1978,78

eurai

leSos gautos pagal

LRV

nutarimus (21 1).

Gautos

ii

savivaldybes biudieto: kitoms iSlaidoms 134113,15 Eur; nepiniginiam tuftLri

9367,53 Fl'tr.

Ii kit7 ialtiniq

neatlygintinai gautas turtas

fi

6169,93 Eur yra nemokamai gauti

eksponatai (muziejines verlybes). 200,00 eurq gauta parama ir 3998,85 eurai darbo rinkos politikos

rengimui ir igyvendinimui i5 Kauno teritorines darbo birZos.

PRIDEDAMA:
1

.

2-ojo VSAFAS ,,Finansines brrkles ataskaita" 2 priedas;

2, 3-o jo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita" 3 priedas;

3. 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4 priedas (Finansavimo sumos pagal Saltinl,
tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitinl laikotarpi).

Direktore

eQ"-f

lstaigq centralizuotos buhalterines apskaitos skyriaus vedeja

Birute Kulpinskaite

Trma .Iuknevidiene

