BIRŠTONO MUZIEJUS
Vytauto g. 9, Birštonas , tel.8 319 65605
2021 METŲ I KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 m. balandžio 15 d.
Birštono muziejus (toliau – muziejus) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga,

kodas

300101493, veiklos pradžia 2005 m. balandžio 1 d.
Adresas: Vytauto g. 9, Birštonas, Lietuvos Respublika.
Muziejaus savininkas yra Birštono savivaldybė (kodas 111103013). Savininko teises ir
pareigas įgyvendinanti institucija – Birštono savivaldybės taryba.
Muziejaus veiklos rūšys: muziejinė veikla – kaupti, saugoti, tirti, konservuoti ir
eksponuoti Birštono bei jo apylinkių kultūros istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius.
Muziejus yra juridinis asmuo, turintis antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke,
savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių
įstaigų, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos,
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos bei kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais ir
muziejaus nuostatais.
Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinius.
Muziejaus ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 11 darbuotojų.
2021 m. kovo 31 d. biudžetinėje sąskaitoje LT28718160000030263 esančioje AB
Šiaulių bankas Birštono KAS piniginių lėšų likutis 13,38(trylika Eur 38 ct) eurų, spec. lėšų
sąskaitoje

LT277181600000144734

–

0

(nulis)

eurų,

pavedimų

lėšų

sąskaitoje

LT077181600000130641 – 0 (nulis) eurų.
2021 m. I ketv. biudžeto programų sąmatų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus
yra 45332,35 Eur, iš jų:
1. Muziejaus pajamos (sav. lėšos) – 43838,00 Eur;
2. Muziejau pajamos (spec. lėšų likutis) – 690,00Eur;
3. Muziejaus pajamos (spec. lėšos) – 500,00 Eur.
4. Muziejaus pajamos (valstybės biudžetas) -304,35 Eur

Gauti ir panaudoti asignavimai per 2021m. I ketv. sudarė 42356,35 Eur, iš jų:
1. Muziejinės paslaugos (sav. lėšos) – 42137,39 Eur
2. Muziejaus pajamos (spec. lėšų likutis) – 218,96 Eur;
3. Muziejaus pajamos (spec. lėšos) – 0,00 Eur.

2

Palyginus gautus ir panaudotus asignavimus per 2021 m. I ketv., sumos neviršija
patvirtintų ataskaitinio laikotarpio planų.
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų muziejus neturėjo.
Svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti muziejaus veiklą, finansinių ataskaitų
sudarymo dieną nėra.
Teisminių bylų ir kitų ginčų, nagrinėjamų teismuose, nėra.
Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingų įvykių muziejuje nebuvo.
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