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BENDROJI DALIS
V5l Sakralus menas iregistruota 2005 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Juridiniq asmenq registre.

lmones kodas 300100459, buveind S.Skapo g. 4. Steigejas Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnyba V5[,
atstovaujama Ekonomo vyskupo juozo Tunaidio ir Lietuvos nacionalinis muziejus, atstovaujamas direktores
Birutes Kulnytds. Vie5oji istaiga Sakralus menas yra pelno nesiekiantis ribotos civilin6s atsakomybes vieSasis
juridinis asmuo, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos Vie5qjq istaigq ir kitus Lietuvos Respublikos istatymus,
Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s nutarimais, kitais teises aktais, bei imones istatais.

Sakralaus meno veiklos tikslai, sritys ir miys numatyti istatuose:
Tikslai: vie5ojo turizmo skatinimas; baZnytinio paveldo i5saugojimas; baZnytinio meno propagavimas;

gauti ir teikti param4.
Veiklos sritys: kultura ir Svietimas, Ziniasklaida, vie5asis turizmas; muziejq veikla bei kitos paslaugos.
Veiklos rlSys: muziejq veikla ir istoriniq vietoviq bei pastatq saugojimas; knygll bei periodiniq leidiniq

leidyba; reklama; kelioniq agentrirq ir ekskursijq organizatoriq veikla.
2009 m. spalio 20 d.BaZnytinio paveldo muziejus IBMP) atvdrd duris lankytojams. BaZnydios erdveje

irengtoje ekspozicijoje pristatomi vertingiausi muziejaus eksponatai i5 Vilniaus miesto Sventoviq: katedros, Sv.
apa5talq Petro ir Povilo, 5v. Mikalojaus, 5v. Teresds baZnydiq. Ekspozicijos Serdis - Vilniaus katedros lobyno
monstrancijos bei relikvijoriai - i5raiSkingi maldingumo tradicijos liudytojai ir auksakalystds Sedevrai. Stiklo
vitrinose i5delioti puo5nus baZnytines tekstilds pavyzdLiai, kiti meni5ki liturginiai reikmenys aWeria
lankytojams ne vien4 nauj4 turtingos Lietuvos baZnydios istorijos ir sakralinio meno puslapi.

Muziejuje rengiamos teminds ekskursijos moksleiviams, edukacinds programos vaikams ir
suaugusiems, vyksta paskaitos, bendradarbiaujama su moksliniq tyrimq institutais, universitetais, molqyklomis,
kitomis Svietimo istaigomis, Edukacines programos netradiciniais bhdais supaZindina su sakraline daile,
skatina dometis Lietuvos kultura ir menu. Kurybiniai uZsiemimai parengti skirtingoms amZiaus grupdms,
dirbant su vaikais taikomos Siuolaikinds pedagogikos priemones: pieSimas, meno istorija, vaidinimai, lipdymas.

BaZnytinio paveldo eksponatai !muziejq patenka ivairiais budais:
L. BaLnytiai atgavus nuosavybes teise eksponatai grqZinami i5 valstybiniq muziejq (konkretiai Lietuvos

Dailes muziejus [LDM)).
2. Vilniaus arkivyskupijos meniniq vertybiq inventorizavimo metu BPM i5 baZnydiq saugojimui perduoti

vertingi ir liturgijoje nebenaudojami reikmenys ir drabuZiai.
3. I5 asmenq perkami arba dovanojami eksponatai.
BaZnytiniq eksponatq apskaita yra dvejopa:
1. Dauguma eksponatq turi baZnydiq i5 kuriq jie gauti inventoriaus numerius, i5 LDM gr4Zinami

eksponatai [tai Vilniaus katedrai priklausq objektai) inventorinami Vilniaus arkivyskupijos meniniq vertybiq
inventoriuje [Sifras VA).

2. BPM inventorinimas:
a) Pirmine apskaita - Naujai gautu eksponatu knyga [Sifras GEK) - ij4 registruojami visi i muziejq

papuolantys eksponatai, maZiau vertingi eksponatai turi PF [pagalbinio fondo) 5ifr4
b) BPM turi 4 inventorines knygas: BP (baZnytinis paveldas, be tekstiles); BPP[baZnytinis paveldas, be

tekstilds, pagalbinis fondas); BT [baZnytine tekstile); BTP [baZnytine tekstil6, pagalbinis fondas).

APSKAITOS POTITIKA
Sakralaus meno VSl buhalterind apskaita tvarkoma ir finansine atskaitomybd paruoSta pagal Siuos

apskaitos principus:
Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais;
Finansindse ataskaitose pateikiamas 20L1 12 31, d. Sakralaus meno V5[ turtas, isipareigojimai, bei

veiklos rezultatai;
Finansinds ataskaitos paruo5tos pagal Lietuvos Respublikoje buhalterinq apskait4 reglamentuojandiq

teises aktq reikalavimus ir bendruosius apskaitos principus: [monds principas, besitqsiandios veiklos, apskaitos
pastovumo, piniginio mato, pajamq ir s4naudq kaupimo, pajamq ir s4naudq palyginimo ir kitus.

Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis nematerialus ir materialus ftoliau ilgalaikis) turtas apskaitomas isigijimo savikaina, atdmus

sukauptq amortizacijq ar nusidevdjim4 [toliau nusidevejimas). Nusiddvejimas skaidiuojamas pagal tiesiogiai
proporcing4 metod4, taikant nustatytus ilgalaikio turto nusid6vejimo normatyvus. Nusiddvejimas pradedamas



skaiiiuoti nuo kito mdnesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti. Paliekama vieno lito dydzio likvidacine
vertd.

Trumpalaikis turtas
Atsargos apskaitomos faktine isigijimo savikaina, t.y. prie pirkimo kainos pridedant visas susijusias su

pirkimu i5laidas ir atimant gautus pirkimo diskontus ir nuolaidas.
Per vienerius metus gautinos sumos
Tai klientq skolos uZ parduotas prekes ir paslaugas, abejotinos klientq skolos.
Pinigai ir pinigq ekvivalentai
Apskaita tvarkoma pagal oficialq lito kurs4 ir Lietuvos banko skelbiam4 lito ir uZsienio valiutos santyk!.
Nuosavas kapitalas ir isipareigojimai
lstatinis kapitalas - tai steigejq 11 000 Lt ina5as pradinei veiklai. Vie5oji istaiga gauto pelno neskirsto,

neformuoja rezerviniq fondq, nemoka pajq nei dividendq.
Dotacijo s ir subsidijos
Vie5oji istaiga Sakralus menas i5 savo pajamq uZ parduotus bilietus ar edukacines programas negaletq

uZtikrinti muziejaus normalaus funkcionavimo, vertybiq apsaugos ir kt. Toddl pra5o paramos ar finansavimo.
2011 metais gautos pajamos iSlaidq kompensavimui i5 VA Ekonomo tarnybos 440500 LU parama i5 Kiolno
Arkivyskupijos BaZnytinio meno muziejaus veiklos iSlaidoms 172640 Lt, Vilniaus m. savivaldybds
administracijos Svietimo, kulturos ir sporto departamentas skyre 9000 Lt i5 9 programos ,,Kulturos veiklos
pletra ir jos vaidmens visuomends gyvenime stiprinimas" veiklai; LR kulturos ministerija skyre 60000 Lt
vykdomiems projelitams; Kulturos paveldo departamentas prie Kulturos ministerijos - 7000 lt vykdomam
projektui. Baltisches Haus UAB suteikd 3000 Lt param4. Visos ldSos isisavintos 2011 m,

Moketino s sumos ir isipareig ojimai
Skolos prekiq, paslaugq tiekejams ir rangovams.
2007 m. i5 Vilniaus Arkivyskupijos gauta 284 000 Lt paskola.
P aj amo s, sqnaudo s, moke s tiai
Pajamos pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos

uZdirbamos, neatsiZvelgiant ! pinigq gavimE. V5[ Sakralus menas 201,1, m. uZdirbo 79233 Lt pajamq, paramos i5
2o/o - 2219 Lt.

V5[ Sakralus menas 20'J,'], m. priskaidiavo 28456 Lt balansinio pelno. Ur, 201,1, m. pelno mokestis nebus
skaidiuojamas, nes visos gautos pajamos ir balansinis pelnas panaudotas vie5ojo intereso tenkinimui -
baZnytinio paveldo paZindinimui, propagavimui, skleidimui.

2011. m. imondje dirbo B darbuotojai.201I metais jiems priskaidiuota 324739 Lt darbo uZmokesiio ir
socialinio draudimo imokq. Darbo uZmokestis buvo iSmokdtas metq pabaigoje.

VSl Sakralus menas nera PVM moketojas. Visi isipareigojimai buvo vykdomi laiku: darbuotojams
mokamas darbo uZmokestis, valstybindms institucijoms mokami mokesiiai, teikiamos deklaracijos.
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