
                KAUNO TADO IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS  

         2013METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
                                          AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                                       
                                           I. BENDROJI  DALIS

 1.   Kauno T.Ivanausko zoologijos muziejus ( toliau – Muziejus ) yra viešas juridinis asmuo,turintis 
sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Muziejaus buveinės adresas :Laisvės alėja 106, 
Kaunas. Įstaigos kodas 188727491.
  2. Muziejus yra biudžetinė įstaiga, kurios svarbiausia veikla yra kaupti, restauruoti, tirti, eksponuo- 
ti bei populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus.Muziejaus steigėja 
yra Aplinkos ministerija. Muziejaus darbo užmokesčio fondą ir išlaidų sąmatas tvirtina aplinkos 
ministras.
  3.Muziejus vykdo šias funkcijas:

- konservuoja,restauruoja ir kaupia muziejines vertybes,papildo jomis jau esančius ir formuoja 
naujus muziejaus rinkinius;

- užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą bei muziejinių vertybių prieinamu- 
mą visuomenei;

- organizuoja išvykas fondų ir ekspozicijų papildymui;
- tyrinėja, klasifikuoja muziejines vertybes bei rinkinius;
- supažindina visuomenę su muziejinėmis vertybėmis bei jų rinkiniais:rengia nuolatines ir 

laikinas parodas,publikuoja mokslinių tyrinėjimų rezultatus,muziejinių vertybių 
katalogus,rengia muziejų populiarinančius leidinius;

- organizuoja parodų,švietimo ir tyrimo veiklą Lietuvos teritorijoje;
- bendradarbiauja su švietimo įstaigomis ir rengia muziejines moksleivių lavinimo programas.

4 Muziejus kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.
          5.Svarbių sąlygų ir aplinkybių,kurioms esant būtų paveikta muziejaus veikla nėra.
          6.Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 77.
          7.Muziejaus sudarytos tarpinės finansinės ataskaitos apima 2013metų I ketvirčio laikotarpį.
          8.Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos piniginiu vienetu-litais.

                                          II.APSKAITOS POLITIKA

9. Muziejaus parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus 
atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
10. Muziejauds direktorės 2009-12-30 įsakymu Nr.V- 17 “ Dėl buhalterinės apskaitos vadovo 
patvirtinimo” nustatyta, kad Muziejus tvarko apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas 
vadovaudamasis Aplinkos ministerijos buhalterinės apskaitos vadovu. Muziejaus apskaitos politika 
yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Muziejaus apskaitos politika užtikrinama, kad apskaitos 
duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS 
reikalavimo, Muziejus vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS 
“ Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas”.
11. Muziejaus direktorės 2009-12-31 įsakymu Nr. V-16 patvirtintas sąskaitų planas.

                                               III.PASTABOS 

    12.Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 12 VSAFAS.



    13.Pagal finansinės nuomos ( lizingo ) sutartis įsigyto turto nėra.
    14.Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8 VSAFAS.
    15.Strateginių atsargų neturime.
    16. Atsargų likutį balansinėje sąskaitoje sudaro medžiagų  ir žaliavų likučiai.
    17.Sukauptų gautinų sumų likutį laikotarpio pabaigoje sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos su 
priskaitymais soc.draudimui ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
    18. Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro pinigų likučiai 
banko sąskaitose.
     19.Finansavimo sumų apskaita tvarkoma pagal 20  VSAFAS.
     20.Įsipareigojimų sumų likutį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos už pateiktas prekes ir 
paslaugas paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį.
     21. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – mokėtinos sumos darbuotojams, mokėtinos 
soc.draudimo ir mokėtinas gyventojų pajamų mokestis.
     22.Sukauptos mokėtinos sumos – sukauptas atostogų rezervas su priskaitymu soc.draudimui.
     23.Veikos sąnaudos apskaitomos pagal patvirtintas 8 klasės sąskaitų plano 87”Pagrindinės 
veiklos sąnaudos” sąskaitas.

       

                                                 IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    24. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia Muziejų ir kurios gali paveikti tolesnę 
Muziejaus veiklą nėra.
    25. Muziejaus restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.
    26.Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėtojo turto nėra.
    27.Teisinių ginčų įstaiga neturi.
    28.Reikšmingų įvykių po paskutinio tarpinio ataskaitinio laikotarpio turinčio įtakos Muziejaus 
veiklai nėra.

PRIDEDAMA: Finansinės būklės ataskaita pagal 2013m. kovo 31d. duomenis – 1 lapas,
                          Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013m. kovo 31 d.duomenis  -   1 lapas,
                           Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir  jų pokyčiai 2013m.kovo 31d 
- 1 lapas,
                        
                                                                                      

Direktorė                                                                                              Nijolė Petronėlė Gulbinienė      

Finansų skyriaus vedėja                                                                         Lionė Ušinskienė


