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I. BENDROJI DALIS

Neringos istorijos muziejaus kodas - 190895813
Adresas: Nagliq g.4, Neringa.
Muziejaus steigejas ir kontroliuojantis subjektas- - Neringos savivaldybe.
Neringos istorijos muziejaus pagrindine veiklos sritis - kulttiriniq paslaugq teikimas.
Pagrindine veiklos ruSis: kaupti muziejing vertg turindius eksponatus, rengti

nuolatines ir laikinas ekspozicijas, sudaryti s4lygas muziejuje saugomq vertybiq vie5am naudojimui.
2016-03-31 d.sqraSiniq darbuotojq skaidius 8.

Filialq ar pana5iq struktflriniq vienetq Muziejus neturi.
Muziejus kontroliuoj amq ir asocijuotqj q subj ektq neturi.
Muziejaus programq igyvendinimui le5q Saltiniai yra: finansavimas i5 savivaldybes

biudZeto ir pajamos, surenkamos uZ muziejaus teikiamas paslaugas pagal speciali4j4 veiklos
program4 taip pat valstybes biudZeto ir ES fondq le5os .

II. APSICAITOS POLITIKA

Muziejus, tvarkydamas buhaltering apskait4 ir rengdamas finansines ataskaitas,
vadovaujasi Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq
nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politik4, patvirtint4 muziejaus direktoriaus 20l lm.gruod1io 29

isakymu Nr.V-29
Muziejus teikia Zemesniojo lygio vieBojo sektoriaus subjektq metiniq finansiniq

ataskaitq rinkinius. Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis
ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterines apskaitos programa,,BiudZetas VS".
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybes funkcijq , programq, leSq Saltinius,

valstybes biudZeto iSlaidq ir pajamq klasifikacijos straipsnius.

NEMATEzuALUSIS TURTAS

Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatlrta l3-jame VSAFAS "Nematerialusis
turtas, nematerialiojo turto nuvertejimo apskaidiavimo ir apskaitos metodai ir taisykles - 22-jane
VSAFAS "Turto nuvert6jimas".

Nematerialusis turtas yrapripalistamas, jei atitinka 13-jame VSAFAS pateikt4 s4vok4
ir nematerialiaj am turtui nustatytus kriterij us

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje registruojamas isigijimo
savikaina. I5laidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina
nematerialiojo turto isigijimo savikain4 tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad
patobulintas nematerialusis turtas teiks didesng ekonoming naud4, t.y., kad atliktas esminis
nematerialiojo turto pagerinimas.

Nematerialusis turtas pagal pobfrdi skirstomas i grupes:



- programine iranga ir jos licencijos - isigytos kompiuterirl programos, duomenq
bazes ir jq naudojimo licencijos;

- kitas nematerialusis turtas.
Nematerialusis turtas pagal blsen4 grupuojamas i:
- nuosav4;
- valdom4, naudojam4 ir disponuojam4 patikejimo teise;
- nuomojam4;
- iSnuomot4:
- naudojamEpagalpanaud4;
- atiduot4 panaudai;
- gaut4 pasaugai;
- atiduot4pasaugai.

Pagal panaudos sutarti gaut4 turt4 istaiga traukia i nebalansines nulinds klases
s4skaitas pagal panaudos davejo jam priskirtus inventoriaus numerius.

Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas
ribotas, finansinese ataskaitose parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacljq ir
nuvertejim4, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amorlizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4
nustatyt4 turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo
turto vieneto amortizacija pradedama skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti,
pirmos dienos ir nebeskaidiuojama nuo kito m€nesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine
verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas
ir uZregistruojamas to turto vieneto nuverlejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos.

Nematerialiojo turto amortizacija negali virSyti nematerialiojo turto isigijimo vertes,
atemus likvidacing verlg. Registruojant apskaitoje nematerialiojo turto amortizaclj4, finansavimo
sumos nepripaZistamos, jei nematerialusis turtas isigy.tas i5 istaigos pajamq.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta l}-jame VSAFAS "Ilgalaikis
materialusis turtas", o ilgalaikio materialiojo turlo nuverlejimo apskaidiavimo ir apskaitos metodai
ir taisykles - 22-jame VSAFAS "Turto nuvertdjimas"

Ilgalaikis materialusis tuftas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turlo s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turlo pripaZinimo
kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pob[di skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas
VSAFAS. I smulkesnes grupes skirstomas pagal Muziejaus Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos
tvarkos apra5e nustatytas grupes:

- Pastatai;
- Infrastruktlros ir kiti statiniai;
- Transportopriemones;
- Kilnojamosios kult[ros vertybes;
- Baldai ir biuro lranga;
- Kitas ilgalaikis materialusis tufias;
- Nebaigta statyba ir iSankstiniai apmokejimai.
Pagal naudojimo buklg ilgalaikis materialusis turtas grupuojamas i Sias grupes:
- naudojamas istaigos veikloje;
- nenaudojamas fstaigos veikloje.

{sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje
registruoj amas isigij imo savikaina.



Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto
naudingo tamavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas skaidiuoti
nuo kito mdnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas nebeskaidiuojamas
nuo kito mdnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte sutampa su jo
likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas
to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertds sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant proporcing4 (tiesini)
metod4 pagal ilgalaikio turto nusidevejimo normatyvus:

Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto grupds ir riiSys Turto nusiddvdjimo
normatyvas
(metams)

I ) 3
MATERIALUSIS TURTAS

i. Pastatai
1.1 Kapitaliniai mlriniai pastatai (sienos 2,5 ir datgiau plyq storio,

gelZbetonio; perdengimai ir denginiai - gelZbetoniniai ir
betoniniai); monolitinio gelZbetonio pastatai, stambiq blokq
(perdengimai ir denginiar - gellbetoniniai) pastatai

100

t.2. Pastatai (sienos - iki2,5 plytos storio, blokq, monolitinio Slako,
betono, lengvq Slako blokq, perdengimai ir denginiai
gelZbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

100

1 .3. TaSytq r4stq pastatai 50
1.4. Surenkamie.ji, iSardomieii, moliniai ir kiti pastatai 20
2. Infrastrukturos ir kiti statiniai

2.1. Infrastruktlro s statiniai
2.r.1 Betoniniai, gelZbetoniniai, akmens 100
2.1.2. Metaliniai 35
2.\.3. Mediniai 13

2.2. Kiti statiniai 15

J. Nekilnojamoi o kulturos paveldo obiektai
3.1 Nekilnoi amo j o kultDros paveldo obi ektu restauravimo darbai 15
4. Ma5inos ir irenginiai

4.1 Gamybos ma5inos ir ireneiniai 10
4.2. Ginkluote, ginklai ir karine technika
4.3. Medicinos iranga 6

4.4. Apsaugos iranga 6
4.5. Filmavimo, fotografavimo, mobilioi o telefono rySio irengimai J

4.6. Radijo ir televizijos, informaciniq ir rySiq technologijq tinklq
valdymo irenginiai ir iranga

8

4.7. Kitos maSinos ir irenginiai 10
5. Transporto priemones

5.1 Lengvieii automobiliai ir iu priekabos 10
5.2. Specialtis automobiliai 7

5.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, iq priekabos ir puspriekabes l
5.4. Kitos transporto priemonds 10
6. Baldai ir biuro iranga

6.t Baldai 7
6.2. Kompiuteriai ir iu iranga 4
6_3. Kopiiavimo ir dokumentu dausinimo priemones 4
6.4. Kita biuro iransa 4
7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas



7.1 Scenos meno priemonds 10
7.2. Muzikos instrumentai 20
I .3. Ukinis inventorius ir kiti reikmenys J
7.4. Specialieji drabuZiai ir avalyne 1

7 .5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5

Nenaudojamam ilgalaikiui materialiajam turtui nusidevejimas neskaidiuojamas.
Nenaudojamu laikomas pripaZintas nereikalingu, netinkamu naudoti ir vykdant atitinkamas
programas perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti kitoms istaigoms arba kitiems subjektams.

Jei ilgalaikis materialusis tuftas nenaudojamas del remonto, jis nepriskiriamas
nenaudojamam veikloje ilgalaikiam materialiajam tuftui, t.y. nusidevejimas ir toliau skaidiuojamas.

ATSARGOS

Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-jame VSAFAS "Atsargos".
Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo savikaina) ar grynqa realizavimo verte
atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq yra maZesn6.

Apskaidiuodamas atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,
muziejus taiko konkrediq kainq ikainojimo b[d4.

Sudarant finansines ataskaitas, atsargos gali b[ti nukainojamos iki grynosios
realizavimo vertds tam, kad jq balansine verte nevir5ytq b[simos ekonomines naudos ar paslaugq
vertes, kuri4 tikimasi gauti Sias atsargas pardavus, paskirsdius ar panaudojus.

Kai atsargos parduodamos ar perduodamos, jr+ balansine verte pripaZistama
s4naudomis to laikotarpio, kurio pripaZistamos atitinkamos paj amos.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus verte i5kart itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma
nebalansinese s4skaitose Atsargq apskaitos apraSe nustatyta tvarka.

FINANSINIS TURTAS
Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l4-jame VSAFAS "Jungimai

ir investicijos i asocijuotuosius subjektus ir l7-jame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigojimai".

Muziejaus finansinis turtas yra skirstomas i ilgalaiki ir trumpalaiki. Ilgalaikiam
fi nansiniam turtui priskiriama:

- po vieneriq metq gautinos sumos;
- kitas ilgalaikis finansinis turtas.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
- per vienerius metus gautinos sumos;
- pinigai ir jq ekvivalentai , kurie skirstomi:
- pinigus bankq s4skaitose;
- grynuosius pinigus kasoje;
- pinigus, kuriq naudojimas laikinai apribotas;
- pinigus kelyje;
- pinigq ekvivalentus.
Pinigai parodomi finansines bukles atskaitos trumpalaikio turto straipsnyje.

GAUTINOS SUMOS

Gautinq sumll apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 17-ajame VSAFAS "Finansinis
turtas ir finansiniai isipareigojimai" ir 22- ajame VSAFAS "Turto nuvertdjimas".



Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu lvertinamos isigijimo savikaina. Veliau

ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atemus nuvertejimo

nuostolius, o trumpalaikes - isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius.
, Gautinos sumos registruojamos tada, kai pateikiama mokejimo paraiSka gauti

finansavim4.
Gautinos sumos registruojamos suteikus paslaugas ar pardavus prekes.

Sukauptos gautinos sumos i5 biudZeto registruojamos, kai muziejus perveda i biudZet4

uZ suteiktas paslaugas ar parduotas prekes gautas iplaukas.Gautinos sumos i5 biudZeto uZ pervestas

pajamas registruojamos, kai muziejus pateikia parai5k4 susigrqZinti i biudZet4 pervestas pajamrl

imokas.gautos sumos i5 biudZeto uZ pervestinas pajamas maZinamos i5kart, kai Sios sumos

gr4Zinamos i5 biudZeto, nepripaZistant finansavimo sumq.

PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko
trumpalaikes likvidZios investicijos, kurios gali b[ti greitai
sum4.

s4skaitose. Pinigq ekvivalentat yra
ir lengvai i5keidiamos i Zinom4 pinigq

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumq apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 2}-iarne VSAFAS
"Finansavimo sumos".

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.
Finansavimo sgmos - Muziejaus i5 valstybes, savivaldybes biudZeto, Europos

S4f ungos (finansine parama), uZsienio valstybiq ir tarptautinil organizacijq bei i5 kitq Saltiniq gauti

arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Muziejaus nuostatuose nustatytiems tikslams ir
programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir istaigos gautus arba gautinus pinigus ir kit4
turt4 pavedimams vykdyti, kitas lesas i5laidoms kompensuoti ir paramos bfidu gaut4 turt4.

Gautos(gautinos) finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i :

- finansavimo sumas nepiniginiam turhli isigytt;
- finansavimo sumas kitoms i5laidoms.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas

ilgalaikis, trumpalaikis turtas arba atsargos, iskaitant pararnE, arba kaip pinigai, skirti isigyi
ilgalaiki arba trumpalaiki nepinigini turt4 ir atsargas.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms

kompensuoti taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms kompensuoti,yru laikomos

visos finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios

sqnaudos.

FINANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Finansiniq lsipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti l7-jame

VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai", 24- ajame VSAFAS "I5mokos

darbuotojams"
Visi isipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiq

isipareigojimq Muziejus Siuo metu neturi.
Trumpalaikiams finansiniams isipareigojimams priskiriama:
- trumpalaikiai atidejiniai;
- ilgalaikiq isipareigojimq einamqjq metq dalis;
- trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai;
- moketinos sumos ibiudZetus, fondus;



- moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;
- kiti trumpalaikiai isipareigojimai .

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai lsipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.

fsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal s4skaitas faktliras, perdavimo ir priemimo aktus,
Ziniara5dius, buhalterines paZymas ar kt. jq pagrindimo dokumentus.

Visi isipareigojimai registruojami apskaitoje flkines operacijos ar frkinio ivykio dien4
pagal visus ne veliau kaip iki kito menesio 7 d. gautus dokumentus, o metq pabaigoje - ne vdliau,
kaip iki sausio 7 d. gautus dokumentus.

PAJAMOS

Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 1O-ajame VSAFAS "Kitos
pajamos" ir 20-a1ame VSAFAS "finansavimo sumos"

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos
tuo padiu laikotarpiu, kai patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kuri
uZdirbamos, t.y. kuri suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigq
gavimo momento.

S.{NAUDOS

S4naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti l1-ajame VSAFAS
"S4naudos". S4naudq, susijusiq su konkrediq turto, finansavimo sumq ir isipareigojimq straipsniq
apskaita, principai nustaty.ti Siq straipsniq apskait4 reglamentuojandiuose VSAFAS.

SEnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant

i pinigq iSleidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarl'tq i5laidq neimanoma
tiesiogiai susieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonominds naudos ateinandiais
ataskaitiniais laikotarpiais, Sios iSlaidos pripaZistamos s4naudomis t4 pat! laikotarpi, kada buvo
patirtos.

Sqnaudq dydis fvertinamas sumokdta arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq suma.

INFORMACIJOS PAGAL SEGMENTUS PATEIKIMAS

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai pateikti
2 5 - ajame V SAFAS "Atsi skaitymas pagal se gmentus".

Muziejus turi tvarkyti apskaitos veiklE pagal segmentus. Segmentai - Muziejaus
veiklos dalis, apimanti vienos valstybes funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq biudZetq pajamq ir iSlaidq klasifikacijoje, atitikim4.

Finansiniq rinkiniq sudarymas ir teikimas
Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinys

Muziejus rengia Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq finansines bukles
atskaitas.

Muziejaus metiniq finansiniq ataskaitq rinkini sudaro:
- finasines bukles ataskaita;
- veiklos rezultatq ataskaita;
- pinigq srautq ataskaita;
- grynojo turto pokydio ataskaita;
- ai5kinamasis ra5tas.

Metiniq ataskaitq rinkinys sudaromas laikantis VSAFAS numatl'tq terminq.
Metines finansines ataskaitos pildomos Lietuvos valiuta eurais.



Muziejus, sudarydamas biudZeto vykdymo ataskaitq rinkini, vadovaujasi Siais
bendraisiais apskaito.s principais:

- pmrgq;
- suubjekto;
- periodi5kumo;
- pastovumo;
- pinigq mato.

III. AISKINAMOJO RASTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas
Per ataskaitini laikotarpf Muziejus nematerialiojo turto nepirko ir nenura56.
Informacija apie Nematerialqji turt4 pateikta 13 VSAFAS ,,Nematerialusis turtas", 1

priede - Nematerialiojo turlo balansinds veftes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi.
VisiSkai amortizuoto, bet dar naudojamo veikloje nematerialiojo turto isigijimo savikaina

sudaro 325,7 5 eurai, i5 jq:
Programine iranga - 325,75 eurai;

Pastaba Nr: 2. Ilgalaikis materialusis turtas
Visas ilgalaikis materialusis turtas finansines bukles ataskaitoje rodomas likutine verte.

Per ataskaitini laikotarpimuziejus ilgalaikio materialiojo turto nepirko ir nenura5d.
Neringos savivaldybes administracijos 2016m. kovo 22 d. perdavimo priemimo aktu

Nr.TP-2, Neringos istorijos muziejui buvo perduota infrastruktDros statiniq ir pastato- sandelio
rekonstrukcijos vefte pagal le5as, objektus ir finansavimo Saltinius. Ilgalaikio materialiojo turto
rekonstrukcij os verte 19 5 19,57 eurai.

2016 m. kovo 31 d. visi5kai nudevdto, tadiau vis dar naudojamo veikloje materialiojo
ilgalaikio turto isigijimo savikain4 sudaro 43507,57 eurai.

Pastaba Nr. 3. Atsargos
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargq likutis sudard 3849,91 eur4. I5 jq Ukinis

inventorius - 364,15 eurq, atsargos, skirtos parduoti - 3485,76 eurai.

Pastaba Nr. 4. Per vienerius metus gautinos sumos.

Informacija apie gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai
isipareigojimal" 7 priede - Informacija apie per vienerius metus gautinas sulnas.

Eiluteje - Sukauptos gautinos sumos - 8394,20 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil.
Nr.

Sukauptos gautinos sumos Paskutine ataskaitinio
laikotarpio diena (Eur)

1 Sukaupta suma atostoginiams 3447,97
2. Sukaupta suma imokoms Sodrai 1 068,1 8

IS VISO: 4516,15



Eiluteje - Kitos gautinos sumos 3878,05 eurai, tai pervestas i biudZet4 nepanaudotas\* ankstesnio laikotarpio pajamq imokq atsiskaitomqjq s4skaitq likutis..

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigq ekvivalentai
Informacija apie pinigus pateikiama l7-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai

isipareigojimai" 8 priede - Informacija apig pinigus ir pinigq ekvivalentus.
2016 metq kovo 31 d. Muziejaus s4skaitose likudio nebuvo. Muziejaus kasoje grynqiq

pinigq likutis ataskaitiniam laikotarpiui buvo 0,00 eurq.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos
Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20 - ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumoso' 4

priede - Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitin! laikotarpi.

Per 2016 metus Muziejus gavo finansavimo sumq 2011,29 eurai. i5 valstybes biudZeto
(ilgalaikio turto vertes padidejimas pagal2016 m.kovo22 d.pedavimo priemimo aktqNr.TP-2).

Tuo padiu aktu apskaitytas finansavimas ilgalaikiam materialiam turtui - pastato -
sandelio ir infrastrukttros statiniq rekonstrukcijos darbq verte 7901,36 eurai (finansavimo sumos i5

savivaldybes biudZeto) ir finansavimo sumos i5 ES fondq 9606,72 eurai, didinant IMT isigijimo
vertg.

Finansavimo sumq 1354,88 eury i5 savivaldybes biudZeto padidejimas - ilgalaikio
turto i5skaidymas pagal objektus, vadovaujantis muziejaus direktores 2015 m. gruodZio 30 d.

isakymu Nr. V-24.
Finansavimo sumq i5 kitq Saltiniq padidejimas - nemokamai gautos muziejines

vertybes - 7 44,00 eurai.
I5 savivaldybes biudZeto kitoms i5laidoms kompensuoti muziejus gavo 14560 eury,

savivaldybes biudZetui grqlinta 838,45 eurai nepanaudoto finansavimo kitoms i5laidoms
kompensuoti.

Nepiniginiam turtui isigytr i5 savivaldybes biudZeto gauta 500 eury finansavimo sumq.
Gr4Zintas nepanaudotq le5q likutis 62,25 eurai.

Finansavimo sumq likudiai pateikti 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 5 priede -
Finansavimo sumq likudiai.

Pastaba Nr.8. f sipareigoj imai
Informacija apie trumpalaikes moketinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS ,,Finansinis

turtas ir finansiniai isipareigojimai" 12 priede - Informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas
sumas pateikiama Priedo eiluteje - Tiekejams moketinos sumos 71,61 ewai.:

Eil.
Nr.

Kreditoriaus pavadinimas Suma (Eur) Pastaba

1 UAB" Bitd" )) ?q UZ rvS o paslaugas

2. TEO LT. AB 49.22 UZ ry5 o paslaugas

I5 viso: 71.61

Priedo eiluteje - Sukauptos moketinos sumos 4670,14 Eurq:

Eil. Nr. Sukauptos moketinos sumos Suma (Eur)

1 Sukauptos atostoginiu sanaudos 3564,95

2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo fmokq
sanaudos

rr04,42

a Kitos moketinos sumos 0,ll



I5 viso: 4670,14

Finansines bflkles ataskaitoje einamqjq metq pervir5io ir deficito eiluteje IV.1 atitaisyta
ankstesniq laikotarpiq klaida 3519,13 eury, maZinant veiklos nuostoli.

Pastaba Nr. 9. Pagrindines veiklos kitos pajamos.
Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas parodyta

l0-ojo VSAFAS ,,Kitos pajamos" 2 pnede - Kitos pajamos.
Pagrindines veiklos kitq pajamq per ataskaitin! laikotarp! gauta 75,65 eurai (tai pajamos,

uZ parduotas prekes ir suteiktas paslaugas ).

Pastaba Nr. 10. Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos.

[staigos etatq s4raSe nurodytiems darbuotojams ataskaitini laikotarpi pripaiinta
13943,62 eurai darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudq:

Pastaba Nr. 11. Komunaliniq paslaugq ir rySiq sqnaudos. Ataskaitinio laikotarpio
komunaliniq paslaugq ir rySiq sqnaudas sudaro :

Eil.
Nr.

Sqnaudos Suma (Eur)

1 Elektros energiios 554.10
2. Vandentiekio ir kanalizaciios 39.01

3. RvSiu paslausu 32r.06
IS VISO: 914,17

Pastaba Nr. 12. Kitq paslaugq s4naudos.
Ataskaitinio laikotarpio kitq paslaugq s4naudas sudaro : 388,10 eurq.

Eil.
Nr.

S4naudos Suma (Eur)

1 Grindu Sildymo termostato keitimas 45.59
2. Buhalterines pro gramos ..BiudZetas" prieZifira 102,5r
J. EAP reagavimo apsausos mokestis. iutikliu patikra 133,65
4. Stintaplkio renginiai 73,22
5. E savadu atnauiinimas 17,95

6. Banko paslaugos 9,38
7. Registru centro paslaugos 5,80

IS VISO: 388,10

PRIDEDAMA:
1 . Finansines bflkles ataskaita,l lapas
2. Veiklos rezultatq ataskaita, 1 lapas
3. Finansavimo sumos pagal Saltin!, tiksling paskirti ir jq pokydiai per ataskaitini

laikotarpi, 1 lapas

Direktore

Vyr. buhaltere

lndrd Zigeu

Ramute Rapaliene



3-ioio VSAFAS .,Veiklos rezultatu ataskaita,,

2 priedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, isskyrus mokesiiq fondus ir iltekliq fondus,
veiklos rezultatq ataskaitos forma)
NERINCOS ISTORI.i OS MUZIEJUS

(vieSojo sektoriaus subjekto arba viesojo sektoriaus sub.iektq grupes pavadinimas)
I 908958 I 3 Naglrq g.4. Neringa

(viesojo sektoriaus sub.jekto, parengusio veiklos rezultatq ataskait4
arba konsoliduotqj4 veiklos rezultatq ataskaitq, kodas, adresas)

vEr KLOS REZU LTATU ATASTi{rTA

PAGAL 2016 M.KOVO 31 D.DT]OMENIS

2016-03-31 Nr 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslunta.r: errais ir euro

PAGRINDINES VBTXI,OS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS

PAGRINDINES VEIKLOS KITOS FAJAMOS

pARBouzMorcsdro@

PASLAUGU IR R

APRASTOJOREMM

LINAI.]DOTUIRF@

pnc Rr Nor NES vEx l6s pB nv r-

KITOS VBIKLOS REZULTATAS

FINANSINES IR INV
POLITIKOS KEITIMO M ESN,IINE
KLAIDU TAISYMO

RYNASIS PERVIRSE AR DEFICITIS PRI
NUOSAVYBES NIETODO ITA
NUOSAVYBES METODO ITAKA
GRYNASIS PERVIRSIS AR_DEFICITAS

Direktore
(vieSojo sektoriaus subjekto vadovas arba.jo jgaliotas adtninistracijos vadovas)

Vyr.buhalrere

(ryriausiasis buhalteris (buhalteris))

-iNDRE ZIGEU

(vardas ir pavarde)

RAMUTE RAPALIENE
(vardas ir pavarde)



2'ojo VSAFAS.,Iinansinesb[kles alasl'ira'

2 ldedas

(zemesniojo lygio viesojo sektoriAus subjektq' isskyrus mok€sIiq fondus ir istekliq fondus' finansints buklcs AtAskaitos forma)

NERINGOS ISTORUOS MUZIEJUS

(viesolo sekorlaus subtcho 
"'b" 

u'tso;o 
"ltot"us 

sublchq 8rupcs pavadinimas)

l908o5t{ll Nrglrq I 4. Ncritrga

(vicsojosektoriaussubjckto.parcnSusiofinansincsb.kl.salaskaitq(konsoliduotqlqfinmsinesbikldsataskaitq).kodas'adresxs)

FINANSINES BUKLES ATASKAITA

PAGAL 2OI6 M.KOVO 3I D. DUOMENIS

2016-01-l I Nr. I

(data)

*'?i$l s{"

Direktore

ir'*oio *L,o.i"ur.ruicklo vado\as arba.io igaliotas rdilinistracijos

!adovas)

-Vyr 

buhalterd
(\)riausiasis bulrltcris (buhallcris))

lndre Zigeu
(vardas ir Pavardc)

Ramuta RaPaliend
(vardas rr Pavarde)
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