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I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Zarasų krašto muziejus (toliau vadinama Muziejus) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga,
įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190221622.

2. Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą  bei atsiskaitomąją ir
kitas  sąskaitas   AB  „Swedbank“  banke.  Veiklos  funkcijos  apibrėžtos  Muziejaus  nuostatuose,
patvirtintuose 2015 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-108 „Dėl naujo padalinio įsteigimo Zarasų
krašto muziejuje ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-98
„Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T – 176 „Dėl Zarasų
rajono  savivaldybės  viešosios  bibliotekos,  Zarasų  kultūros  centro  ir  Zarasų  krašto  muziejaus
nuostatų  patvirtinimo“  pakeitimo“  pakeitimo.  Muziejaus  veiklos  sritis  –  kaupti  ir  saugoti,  tirti,
restauruoti, eksponuoti, populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus.
Muziejus  turi  teisę  gauti  paramą  įstatymų  nustatyta  tvarka  bei  teikti  Lietuvos  Respublikos  ir
užsienio fondams finansuoti  programas ir  projektus.  Įstaiga sudaro ir  teikia  atskirus žemesniojo
lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

3. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų gruodžio mėnesio paskutinės
dienos duomenis. 
               4. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų, bet turi tris struktūrinius
padalinius: Stelmužės bažnytinio meno muziejus, Ąžuolo  g. 14, Stelmužės k., Imbrado sen., Zarasų
r.;  Kazimiero Būgos memorialinis muziejus, Pažiegės k., Dusetų sen., Zarasų r. ir Amatų centras
Antazavės dvare, Dvaro g. 17, Antazavės k., Antazavės sen., Zarasų r.

5.  Įstaigos  ataskaitinio  laikotarpio  pabaigoje  patvirtinta  12,75  pareigybių  ir  dirbo  15
darbuotojų. 

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

6.  Įstaigos  parengtos  finansinės  ataskaitos  atitinka  Viešojo  sektoriaus  apskaitos  ir
finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

7. Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka
bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Muziejaus  direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu
Nr.  V-32  „Dėl  buhalterinės  apskaitos  vadovo  patvirtinimo“.  Apskaitos  politika  apima  ūkinių
operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

8.  Apskaitai  tvarkyti  naudojama  buhalterinės  apskaitos   sistema  ,,NEVDA“,  kuri
pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.
            

  



III SKYRIUS
PASTABOS

          9.  Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nesikeitė,  apskaitinių įverčių nekeitėme,
esminių klaidų netaisėme. 

10.  Finasinės  būklės  ir  veiklos  rezultatų  ataskaitos  pateiktos  gruodžio  31  dienos
duomenimis.

11.  Finansavimo  sumų  detalizavimas  pagal  20-ojo  VSAFAS  “Finansavimo  sumos”
pateikiamos 4 priede.

12. Banko sąskaitų likutis  iš viso: 150 eurų.  Einamojoje sąskaitoje  – 0,00 eurų. Projektų
vykdymui  skirtoje  sąskaitoje  –  150  eurų,  kurie  gauti  kaip  parama  ir  bus  panaudoti  sekantį
laikotarpį.

13. Zarasų krašto muziejaus restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.
14. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nėra.
15. Teisinių ginčų  muziejus neturi.

Direktorė                                                                                                              Ilona Vaitkevičienė
                                                                            
Vyresn. buhalterė                                                                                                  Regina Banienė


