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I. BENDROJI DALIS

Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus (toliau - muziejus) yra Lietuvos
Respublikos lregistruota valstybes biudZetine istaiga. Muziejaus steigejas Mariiampoles apskrities

vir5ininko administracija, po jos panaikinimo 2010-07-01 muziejus perduotas Marijampoles
savivaldybei. Muziejaus adresas * BaZnydios g. 23, LT-68218 Marijampole.

Iregistruotq filialq ar kitq strukt[riniLl padaliniq muziejus neturi. Taip pat neturi kontroliuojamq
ar asocijuotqjq sub.iektq.

Muzie.iaus pagrindine veikla - muziejq veikla. Pagrindines veiklos kodas (EVRK) - 910200.

Muziejus !Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registr4 iregistruota 1998 m. kovo 06 d. pagal

Lietuvos Respublikos imoniq rejestro lstatymus registracijos Nr. 021795, imones kodas 188200941.

Muziejus veiklq vykdo pagal vien4 programq ,,Kult[ros paveldo objektq i5saugojimas ir veiklos
vystymas", l<uri yra tgstine. Programos kodas 05. I5laidq klasifikacij4 vykdo pagal kod4 08 02 01 02

,,Muziejai ir parodq salds".

Muziejuje yra patvirtintos 3,5 pareigybes, dirba 4 darbuotojai.
Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Sis ataskaitq rinkinys parengtas ukiniq operacijq ir jvykiq apskaitai taikant kaupimo princip4 bei
taikant vienodus apskaitos metodus panaSiems sandoriams ir kitiems ivykiams panaSiomis

aplinkybemis.

Rengiant 5i ataskaitq rinkin! reikSminga suma buvo laikoma tokia suma. kuri vir5iia 1 proc. nuo
metines fi nansavimo sumos.

Siame ataskaitq rinkinyje pateikiami duomenys iSrei5kiami Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais-eurais.

Muzie.ius rengia pilnas metines finansines atskaitomybes formas, kurios atitinka FSAFAS, taiko
individualq s4skaitq plan4 nuo 2010m. sausio I d. Per ataskaitinius finansinius metus apskaitos politika
buvo keista.i4 papi ldant.

Muziejaus apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudetine dalis, LrZtikrinanti, kas apskaitos
duomenys atitiktq kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS
reikalavimo, muziejus vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais l-4jame VSAFAS

,,F inansini q ataskaitq rinkinio pateikimas".



Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripaZlstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikt4 sqvok4 ir

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus, jis apskaitoje yra registruojamas isigijimo savikaina.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinese ataskaitose apskaitomas
fsigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amoftizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra , sum4.

Nematerialiojo turto tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti
muziejaus direktoriaus isakymu Nr.V-43 2Ol4 m. rugsejo 25 d. Ilgalaikio nematerialaus turto
nusidevej imo normatyv ai pagal grupes :

Programine iranga,jos licencijos ir technine dokumentacija 2 metai
Kitas nematerialusis turtas 4 metai.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio

materialiojo turlo s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo kriterijus.
ilgalaikis materialusis turtas pagal pob[di skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
Ilgalaikis materialusis turtas, iSskyrus kilnojam4sias kult[ros vertybes, ataskaitose apskaitomas
fsigijimo savikaina atemus sukaupt4 amortizacij4 ir nuvertejim4. Kilnojamosios kultlros vertybes
apskaitomos isigij imo verte, kuri atitink a til<rqqvertE.

Ilgalaikio materialiojo tufto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto naudingo
tarnavimo laik4. Nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4 pagal
konkredius nusidevejimo normatyvus, patvirtintus muziejaus direktoriaus 2014-09-25 isakymu Nr. V-l
Ilgalaiko materialaus turto nusidevejimo normatyvai pagal grupes:

Baldai ir biuro iranga 4-5 metai;
Kitas ilgalaikis materialusis turtas 4 metai.
Kai netinkamas naudoti turtas nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukaupto nusidevejimo ir, jei

yra nuvertejimo sumos nura5omos.

Muziejus finansiniq ataskaitq sudarymo datai perLilri valdomo turto balansines veftes, kad
nustatytq, ar yru kokiq nors poZymiq, kad turto vefte sumaZejo. Jei tokiq poZymiq yra, nustatoma tokio
turto atsiperkamoji vertd, kuri palyginama su balansine verte. Jei atsiperkamoji vefie maLesne uL
balansinE, jq skirtumas pripaZistamas nuvertejimo nuostoliais. 2015 metais poZymiq, kad turto verte
sumaZej o, nustatyta nebuvo.

Atsargos
Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos lsigijimo savikaina. prie atsargq priskiriamas

neatiduotas naudoti ukinis inventorius. Atiduoto naudoti fikinio inventoriaus verte iS karto ftraukima !
s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansindse
s4skaitose.

I5ankstiniai mokejimai ir gautinos sumos
Pinansines bukles ataskaitos straipsnyje ,,l5ankstiniai mokejimai" rodomas iS anksto sumoketas

muziejq asociacijos nario mokestis ir sumos uZ paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 men. nuo
paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos

Ateinandiq laikotarpiq s4naudos - sumos, sumoketos einamuoju ir ankstesniais ataskaitiniais
laikotarpiais, kurios bus pripaZintos s4naudomis ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais.

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai igyjama teise gauti pinigus ar kit4 finansini
tut14. Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.



Pinigai ir pinigq ekvivalentai
Pinigai-pinigai. esantys kasoje, bankq sqskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. Pinigai

priskiriami prie trumpalaikio turto.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 2}-qame VSAFAS ,.Finansavimo sumos"

n ustatytu s kriterij us.

Finansavimo sumos-iS valstybes biudZeto, savivaldybes biudZeto gauti pinigai arba kitas turtas,

skirtas muziejaus nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funl<ciioms atlikti bei vykdomoms
programoms igyvendinti. Finnansavirrro sumos apima ir muziejaus gautus pinigus, ir kit4 turt4
pavedimams vykdyti, kitas leSas iSlaidoms dengti ir kaip parama gaut4 turt4.

Finansavimo sumos pagal paskirli skirstomos ! finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti ir
finansavimo sumas kitoms iSlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti apima ir nemokamai gaut4 turtq arba uZ simbolin!

atlygi isigyt4 nepinigini turt4. Finansavimo iSlaidos kitoms i5laidoms dengti yra skirstomos ataskaitinio

laikotarpio iSlaidoms kompensuoti" Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms iSlaidoms

kompensuoti yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui

fsigyti.
Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo pajamomis tais

lail<otarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.

Trr-rmpalaikiai isiparei goj imai

[sipareigojimai apskaitoje pripaZjstami tik tada, kai yra lvykdornos visos s4lygos, nustatytos

isipareigojimui atsirasti ir muziejus prisiima fsipareigojimq sumoketi pinigLrs. Finansiniai

i siparei goj i mai pripaZi stam i ! si gij imo sav ikaina.

Pajamos

Pajamos rodomos ataskaitose t4 ataskaitini laikotarp!, kuri jos yra uZdirbamos, nepriklausomai
nuo pinigq gavimo momento. Pajamos pripaZistamos pagal kaupimo princip4. Visos pajamos

skirstomos i pagrindines veiklos, kitos veiklos, finansinds ir investicines veiklos pajamas. Pagrindines
veiklos pajamomis laikomos pajamos" gautos vykdant muziejaus nuostatuose numatyt4 veikl4. Pajamos

gautos i5 veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskiriama pagrindinei veiklai. priskiriamos kitos veiklos
pajamornis.

S4naudos

S4naudos pripaZistamos ir apskaitoje registruojamos t4 ataskaitini laikotarpi, kurl jos buvo
patirlos. t.y. kai uZdirbamos sr,r jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq iSleidimo
laik4.S4naudq grupes pagal veiklos r[Sis: pagrindines veiklos s4naudos. l<itos veiklos s4naudos. Prie

pagrindines veiklos s4naudq yra priskiriamos sqnaudos. patirtos igyvendinant nlrostatuose nurodytas

veiklas. Sqnaudos, patirlos jgyvendinant nuostatuose nenurodytas veiklas, yra priskiriamos prie kitos
veiklos s4naudq. S4naudq grupavimas nepriklar"rso nuo to, i5 kokiq finansiniq Saltiniq ar kokiq pajamLl
jos apmokamos.



UI. PASTABOS
Finansiniq ataskaitq rinkinyje pateikta informacija apie 2015 metq muziejaus finansing veikl4:l' Nematerialusis turtas apskaitomas finansines b[kle ataskaitos A dalyje. Nematerialiojo turto

balansines veftes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi pateikiamas I priede. Kit4 nematerialqij turt4
sudaro internetine svetaine.

2' Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas finansines bukle ataskaitos A dalyje. Ilgalaikio
materialio-io turlo balansines vertes pasikeitimas per ataskaitin! laikotarp! pateikia mas 2priede. Turto,
kurio kontrolg riboja sutartys ar teis6s aktai, ir turto, uZstatyto kaip isipareigojimq garantija, n6ra.Tufto, nenaudo-famo rnuziejaus veiklo.ie, nera. Zemes ir pastatq muziejus neturi. pagal finansines
nuomos (lizingo) sutarlis isigyto tufto muzie.ius neturi. Sutardiq, pasirasytq del ilgalaikio tur.to isigiiimoateityje, nera' Muziejus turi kilnojamqiq kult[ros vertybiq. kurios apskaito,ro, lr,gUiro ver1e. KultD. _svemybiq til<ro-fi verte nustatyta nebuvo. Il<i 2015 metq kultDros verlybes jsigl,tos dovanojimo b[du
ivertintos simboline I lito verte. Rinkiniq kornplektavimo komisijos I lito simboline verte jvertintos
vertybes pripaZintos I lito realiai (balansinei) vertei. Del pakeisto l2 VSAFAS 64,3 punkto nuo 2015m' sausio I d Sios vertybes uzregistruojamos simboline I euro verte, susidariusj skirtum4 registruojant
tikrosios vertes rezery o s4skaitoj e.

Veiklos segmentas-tai veiklos dalis,
segmentLl priskiriamos pagal tai, kokioms

3. Fina,sines bukles ataskaitoje daryje c rrurnparaikis
inventorius" apskaitomos atsargos, kuriq vertes pasikeitimas
priede.

4. I5ankstinius apmokejimus sudaro
asociacijos nario mokestis 2016 metams.

Segmentai

apimanti muziejaus funkciiq atrikim4. S4naudos prie veikros
f,unkcijoms vykdyti skiriami ir naudo.jami iStekliai.

tuftas I.2 ..MedZiagos, Zaliavos ir Lrkinis
per ataskaitini laikotarpj pateikiamas 3

spaudos prenumerata 2016 m. I ketvirdiui ir muziejq
Informacija apie i5ankstinius apmokejimus pateikiama Ilenteleje:

I lentele. Informacija apie iSankstin ius apmokej i m us

Paskutine praejusio
ataskai ti ni o Iai kotarpi

diena

Straipsnio pavadinimas Paskutine ataskaitinio
Iaikotarpio diena

ISankstiniq apmokejimq isigijimo savikaina
144,23

ISankstini ai apmokej imai tieket arns
144,23

I5anksti ni ai apmokej i mai vieSoj oiektori ars
subj ektams pavedimams q,kdyti

I5 anksti ni ai mokesd-ffi kej i rn al

ISankstiniai mokejimii Eurffis SAlungar
ISan ksti ni ai apmokej inr-i darbu,rotoj anx
Kiti iSanktiniai

Ateinandiq laikotarpiq s4naJAos ne uiffi
sektoriaus subjektq pavedirnams vykdyti

Kitos ateinandiq laikotarpi q san.auAos

ISankstini q apmokqimq rurvertejimas
[SankstiniLl aprnokejimq balansine verte 1l f ; 206,29 144,23



5. Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptas atostogq rezervas . Informacija apie per vienus
metus gautinas sumas pateikiama 2 lenteleje:

2 lentele. Informaciia apie per vienus metus gautinas sumas

6. Straipsni ,,Pinigai ir pinigq ekvivalentai" 2015-01-01 sudare 0,61 euro paramos leSq likutis
(2% GPM), kuris buvo panaudotas padengiant lsiskolinim4 tiekejams. Metq pabaigai pinigq kasoje ir
banko s4skaitose nebuvo. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikiama 3 lenteleje:

EiI.
Nr.

Straipsnio pavadini mas

Paskutine ataskaitinio laikotarpio
diena

Paskutine praei usio ataskaitinio
laikotarpio diena

ls vtso

tarpjq i5

vieSojo
sektoriaus
subjektq

tarpjq iS

kontrol iuo
jamq ir

asocijuotq

iq ne

vie5ojo
sektoriaus
subi ektu

ls vlso

tarpjq i5

vieSojo
sektoria

US

subjektq

tarpjq i5
kontroliuoja

mq ir
asocijuotqjq
ne vie5ojo
sektoriaus
subjektq

2 3 4 5 6 7 8

I

Per vienus metus gautinq sumq

lsigijimo savikaina, i5 viso
( I .1+1.2+l .3+l .4+1.5+l .6)

3004,14 3004,14 1910,46 r909.85

1.1 Gautinos fi nansavimo sumos

1.2.
Gautini mokesdiai ir socialin6s
imokos

1.2.1 Gautini mokesdiai

1.2.2. Cautinos socialines jrnokos

I .3.

Gautinos sumos uZ tufto
naudojim4, parduotas prekes, turtq,
paslaugas

I.3.1
Gautinos sumos uZ tufto
naudoiima

t.).1.
Gautinos sumos uZ parduotas
prekes

1.3.3.
Gautinos sumos uZ suteiktas
paslaugas

1.3.4.
Gautinos sumos uZ parduot4
ilsalaiki tufta

r .3.5. Kitos

],4. Gautinos sumos uZ konfiskuotE
turt4, baudos ir kitos netesybos

I .5. Sukauptos gautinos sumos 3004.1 4 3004. r 4 1910,46 r909,85
1.5.1 I5 biudZeto 3004. r 4 3004. I 4 1909,85 r909.85
1 .s.2. Kitos 0,6 r

1.6. Kitos gautinos sumos

2.

Per vienus metus gautinq sumq
nuvertej imas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

1.
Per vienus metus gautinq sumq
balansine verle (1-2)

3004,14 -r004,14 l9 r 0.46 t90e,85



3 lentele. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus

7. Straipsnis D finansavimo sumos pagal Saltini, tiksting paskirtj ir jq pokydiai per ataskaiti,-r
laikotarpl pateikti 4 priede. Pagrindinis finansavimo Saltinis yra Kulturos ministerijos dotacija
muziejaus veiklai vykdyti, teikiama per Marijampolds savivaldybg. Finansavimo sumq likudiai pateikti
5 priede.

8. Straipsnyje ,, Trumpalaikiai isipareigojimai" informacija apie kai kurias trumpalaikes
moketinas sumas pateikiama 6 priede. Straipsni ,.Sukauptos mokdtinos sumos" sudaro iS valstybes
biudZeto le5q sukauptas atostoginiq rezervas. lnformacila apie !sipareigojimq dali nacionaline ir
uZsien io val iutorn is pateikiama 4 [entele.i e:

Eil
Nr Straipsnio pavadinimas

Paskutine ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutine praejusio
ataskaitinio lai kotarpio

diena

ts vrso
biudZeto

asignavimai
IS VISO

biudZeto
asisnavimai

2 J 4 5 6

Pinigai i5 valstybes biudZeto (iskaitant Europos Sqjungos
finansing paramq) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)

l.l Piniga bankq s4skaitose

1.2. Piniga kasoje

I .3. Piniga kely.ie

1.4. Piniga jSaldytose s4skaitose

1.5. Pinigq iSaldy,tose s4skaitose nuvert6j imas

2. Pi n i gai i 5 savi valdybes b iudZeto (2.1 +2.2+2.3 +2. 4-2. 5)

2.1 Pin gai bankq s4skaitose

2.2. P n gai kaso.ie

2.3. P n gai kelyje
2.4. Pin gai j5aldy.tose s4skaitose

2.5. Pin gq l5aldytose s4skaitose nuverlejimas

3,
Pinigai ir pinigq ekvivalentai i5 kirq Saltiniq
(3. 1 +3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7) 0,61

3.1 Piniga bankq sqskaitose 0,61

-) .2. Piniga kasoj e

3 .3. Pinigai kely.je

3.4. Pinigai !5aldytose s4skaitose

3.5. Pinigq !Saldy.tose s4skaitose nuverlej imas

3.6. Indeliai, kuriq terminas nevirSija trijq mdnesiq

I(iti pinigq ekvivalentai

4. 15 viso pinigq ir pinigq ekvivalentq (1+2+3) 0,61
5 ISjq i5tekliq fondq le5os



4 lentele. Informacija apie nacionaline ir uZsienio valiutomis

1,80 euro rySiq isiskolinimas, kuris bus sumoketas

veiklos kitas pajamas sudaro iS muziejaus lankytojq

9, Einamq metq pervir5! ar deficit4 sudaro
2016 metais uZdirbus lstaigos pajamas.

I 0. Veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindines
surinktos pajamos, kurios pateikiamos 5 lenteleje:

5 lentele. Kitos pajanios

f sipareigo.jimq dalis valiuta lsigij imo savikaina araskaitinio
laikotarpio pradZioje

[sigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Nacionaline t910,s4

JAV doleriais

r 9 r0,54

Eit.
Nr. Straipsnio pavadinimas

12
I Pagrindines veiklos k

Pajamos iS atsargtl pardavimo

Ilgalaikio mate.iat
pardavimo pelnas

Kitos
Kitos veiklos pu.jurrro,

Pujurtro. iS ut.u.gr'l

Ilgalaikio materialioj o, nemateri alioj o ir biol oginio turtopardavimo pelnas

-

Nuornos paiamos

Kitos

Ataskaitinis
laikotarpis

Praejgs ataskaitinis
laikotarpis

t.l

J 4

268,93 289,62

1.2.

1.3.

1.4.

L5.

1.6.

1 .7.
268,93 289,62

2.

n
2.2.

z,).

2.4.

2.5.

I I ' veiklos rezultatq ataskaitoje straipsnyje ,,grynasis pervirsis ar deficitas,, rodoma einamqiqmetq pervirsio ar deficito ir sukaupto ankstesniq metq pervirsio ar deficito suma.12' Grynojo turlo pokydiq ataskaitos I2 eilureje kitos rezervq padidejimo sumos apskaitomasusidargs skirtumas tarp vieno lito ir vieno euro vertes perkainuojant kulturos vertybes.l3' Skirtumas susidarQs del finansavimo sumq is r.it,l'srrtiri;-;;;t;;;;^iam rurtui sEskaitoslikudiq perskaidiavimo metq pradhiaisudaro 0,01 euro.
14' Pinigq srautq ataskaitos straipsnyje ,,uz suteiktas paslaugas is pirkejq,, jplaukas sudarojstaigos pajamq re50s uZ suteiktas pasraugas muziejaus rankytojams.



15. Pinigq srautq ataskaitos straipsnyje,,uZ suteiktas paslaugas i5 biudZeto" iplaukas sudaro
i5 biudZeto gr4Zintos istaigai pajamq leSos.

PRIDEDAMA.
I priedas. Nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi.
2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi.
3 priedas. Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi.
4 priedas. Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini laikotarpi.
5 priedas. Finansavimo sumq likudiai.
6 priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas.
7 priedas. 2015 m. informacija pagal veiklos segmentus.
8 priedas. 2014 m. informacija pagal veiklos segmentus.

Direktorius Vytautas Grinius

Buhaltere

(**"*44
Laima Kazanavidiene


