
  

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA 

Įmonės kodas 123944821, Šnipiškių g. 3, Vilnius 

 
   2021 m. gruodžio 31 d. 

  

FINANSINIŲ ATASKAITŲ  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

Lietuvos muziejų asociacija (toliau – Asociacija) įkurta 1995 m. gruodžio 15 d., yra savarankiška, 

pelno nesiekianti organizacija, kurios nariai yra Lietuvos muziejai ir kitos muziejinę veiklą vykdančios 

organizacijos. 

Asociacija savo veikloje vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, LR asociacijų įstatymu, LR 

Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir Asociacijos įstatais.  

Pagrindinis Asociacijos tikslas - telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti muziejų ir 

muziejų specialistų bendradarbiavimą bei savitarpio paramą kuriant ir įgyvendinant kultūros paveldo 

sklaidos, švietimo ir kultūrinio turizmo programas. Siekdama šio tikslo, Asociacija įgyvendina tokius 

uždavinius: 

- teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, remia besikuriančius muziejus; 

- organizuoja ir remia Lietuvos muziejų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą; 

- propaguoja ir stiprina muziejų vaidmenį visuomenėje; 

- dalyvauja Lietuvos muziejų specialistų bendros veiklos programose švietimo, kultūros paveldo ir 

turizmo srityse. 

- leidžia Lietuvos muziejų informacinį leidinį; 

- dalyvauja sprendžiant ginčus tarp muziejų bei tarp muziejų ir kitų įstaigų; 

- rūpinasi ir atstovauja Lietuvos muziejų interesams Lietuvos valstybinėse ir privačiose įstaigose bei 

visuomeninėse organizacijose; 

- bendradarbiauja su Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriumi, Savivaldybių muziejų 

bendrija bei kitomis, su Lietuvos muziejų veikla susijusiomis visuomeninėmis organizacijomis.  

- plėtoja tarptautinius ryšius su užsienio šalių muziejų organizacijomis, Europos muziejų organizacijų 

tinklu (NEMO), kitomis tarptautinėmis muziejų ir kultūros organizacijomis, veikiančiomis muziejų 

srityje; 

- raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja Asociacijos veiklos 

tikslą ir uždavinius. 

Asociacija 2019-2021 metais įgyvendino Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos ir Lietuvos 

kultūros tarybos administruojamos programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ projektus. 

Finansinių ataskaitų  rinkinys sudarytas pagal 2021 metų IV-ojo ketvirčio paskutinės dienos 

duomenis. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Lietuvos 

muziejų asociacija neturi. 

Asociacijos lėšas sudaro nario mokesčiai, tiksliniai įnašai iš valstybės biudžeto konkretiems 

projektams vykdyti, fizinių ar juridinių asmenų teikiama parama. 

2021 m. gruodžio 31 d. Asociacijoje buvo 100 narių:  

 Nacionaliniai muziejai – 4; 

 Respublikiniai muziejai – 16; 

 Savivaldybių muziejai – 50; 

 Žinybiniai muziejai – 18; 

 Nevalstybiniai muziejai ir viešosios įstaigos - 12 

 

Vidutinis darbuotojų skaičius dirbantis pagal darbo sutartis - 3. 

 



 

APSKAITOS POLITIKA 

Asociacijos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Buhalterinės 

apskaitos įstatymu, Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno 

nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ištrauka 2018 m. gruodžio 18 d. 

Nr.1K-443. 

Lietuvos muziejų asociacija 2021 metais įtraukta į Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės konsolidavimo schemą (toliau – VSAKIS). 

 

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus (toliau -VSAFAS). 

Finansinėje atskaitomybėje skaičiai pateikiami vienetine valiuta eurais. Finansiniai Asociacijos 

metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje fiksuojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 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. 

 

Ilgalaikis turtas 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Asociacija valdo ir kontroliuoja, kuris bus 

naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė 

didesnė už nustatytą minimalią tos grupės vertę. Asociacijoje visoms ilgalaikio materialaus turto grupėms 

nustatyta 300 Eur minimali įsigijimo vertė. Likvidacinė vertė  - 1. 

Ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Balanse materialus turtas parodomas įsigijimo 

savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą, kuris apskaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metų 

skaičiavimo metodą.  

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai ilgalaikis turtas pradėtas 

eksploatuoti.  

 Ilgalaikis materialus turtas įsigyjamas: 

a) nuosavu būdu; 

b) dotacijų būdu. 

Asociacija nustato šiuos naudingo tarnavimo laikotarpius: 

Ilgalaikio materialinio turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais) 

Baldai 12 

Kompiuterinė technika 3 

 

Finansinis turtas 

 

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos nustatytos 17-

ąjame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą 

Lietuvos muziejų asociacija įvertina jį įsigijimo savikaina. 

  

Gautinos sumos 

Gautinos sumos Asociacijoje laikomos visos sutartyje numatytos sumos arba jos dalies 

apmokėjimas prieš gaunant prekes ar paslaugas. 

   



 

Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos sumos, finansinės sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

Lietuvos muziejų asociacijos finansavimą sudaro: 

1) nario mokesčiai; 

2) tiksliniai įnašai, skirti griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti; 

3) dotacijos, neatlygintinai gavus turtą, arba lėšos, skirtos turto įsigijimui; 

4) parama iš fizinių asmenų; 

5) kitas finansavimas. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.  

 

PAJAMOS 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos apskaitoje pripažįstamos  

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

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Lietuvos muziejų 

asociacija 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 

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

laiką. 

Turto nuvertėjimas 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant 

finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar turto nuvertėjimo požymių.Jei yra , nustatoma atsiperkamoji 

vertė, kuri palyginama su turto balansine verte. 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos 

finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai) , atsižvelgiant į jų įtakos 

reikšmę parengtoms finansinėms  ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų 

srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi 

aiškinamąjame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 
Lietuvos muziejų asociacija pasirinktą apskaitos politiką taiko 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 pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, 

pajamų ir sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos 

politikos keitimas finansinėje ataskaitoje 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 peržiūrimi 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 ataskaitoje eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis 

įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tk finansinės būklės ataskaitos 

atraipsniams.Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamąjame 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 

arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertėnėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento 

per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

 

PASTABOS 

 

Pastaba Nr. PO04. Ilgalaikis materialus turtas 730,03 EUR 

 

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos muziejų asociacija ilgalaikio materialaus turto užpajamavo už 

8882,29 EUR, nusidėvejimas 8152,26 EUR 

 

Likutinė vertė 730,03 EUR 

 

2021 metais nupirkta ir užpajamuota ilgalaikio materialaus turto (skeneris) už 626,97 EUR. 

Apmokėjimas iš įmonės lėšų. 

Ilgalaikis materialus turtas nudėvėtas, bet dar eksplotuojamas 7575,55 Eur. 

  

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai 3562,36 EUR. 

 

Išankstinių apmokėjimų likutį sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams - 3562,36 Eur, 

Apmokėjimas iš pagrindinės veiklos pajamų. 

 

Pastaba Nr. P010. Per vienerius metus gautinos sumos 116,17 Eur.  

 

Pastaba Nr. P011. Pinigai ir pinigų ekvavalentai- 25575,23 EUR. 

 

  

Gauti nario mokesčiai iš asociacijos narių.(Pagrindinės veiklos pajamos) 

 

Pastaba Nr. 012. Finansavimo sumos – 3343,64 EUR 

Iš valstybės biudžeto 3116,57 ir kitų šaltinių 227,07. 

Informacija pateikta 4 priede. 

 

Pastaba Nr. P017. Trumpalaikiai įsipareigojimai 496,42 EUR. 

 

 Tiekėjams mokėtinos sumos 386,42 EUR. 

 1 UAB „TELE2“   -                 38,35  

 2 Telia Lietuva, AB             -                 13,35 

 3 Valstybės įmonė „Turto bankas“ -    331,21 

 4 UAB Gelsva                                -         3,51 

 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 110.  

Apmokėjimas iš pagrindinės veiklos pajamų. 

 

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos   

 

   



Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 42592, 57 EUR. 

 

 1. Darbo užmokesčio 41756, 87   

 2. Ligos pašalpų 68, 48  

 3. Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio  767, 22  

 

Pastaba Nr. P22 Nusidėvėjimo ir amortizacijos 383,64 

  

Pastaba Nr. P22. Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos 2107,21 EUR 

 

 1. Komunalinės paslaugos (šildymas, elektros energija) - 1506,68   

2. Ryšių paslaugos - 600,53 

  

Pastaba Nr. P22 Finansavimo sąnaudos – 63191,07 EUR 

 

 1. Reklama radijuje, televizijoje ir spaudoje - 14364, 23  

 2. Informacijos sklaida e-leidinyje  6800  

 3. Vaizdo klipų kūrimo sąnaudos - 7200  

 4. Vertimo ir redagavimo sąnaudos - 8300   

 5. Grafinio dizaino , maketavimo ir stalinės leidybos paslaugos - 8570   

 6. Mokymo paslaugos - 11740  

 7. Atlygintinų paslaugų sąnaudos - 4290  

 8. Maitinimo paslaugos – 626,84  

 9. Gafinio dizaino paslauga -1300  
   

 

 

Pastaba Nr. P22. Kitos sąnaudos  12347,1 EUR 

 

1. Atlygintinų paslaugų sąnaudos – 4500 

2. Garbės ženklo sukūrimo sąnaudos – 2516,8 

3. Nario mokestis kitoms organizacijoms – 655 

4. Išmoka metų muziejininkui – 1000 

5. Mokymo paslaugos – 1248 

6. Konsultacijoms – 400 

7. Įrangos nuoma – 270 

8. Internetinių svetainių sukūrimo ir palaikymo sąnaudos – 1133,2 

9. Metinė ZOOM platformos palaikymo licenzija – 169,28 

10. Kitos sąnaudos – 454,82 

 

  

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                Marius Pečiulis 

 

 

 

 

Regina Sudnienė, tel. (8 5) 2790918, el. p. muzasoc@gmail.com 


