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2017 METŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
2017 m. birželio  mėn.      30  d. 
 

BENDROJI DALIS 
 

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą 
Kretingos muziejus buvo įregistruotas 1991 m. sausio 28 d., įstaigos registravimo Nr. VĮ-91-54, įstaigos 

kodas – 190299941, steigėjas Kretingos rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla – mokslinė tiriamoji, švietėjiška 
veikla, muziejinių vertybių saugojimas. 

 
2. Finansiniai metai 
Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 
 
3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 
Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 
 
4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus. 
Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 
 
5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį. 
Įstaigoje per 2017 metų . I pusmetį    dirbo   49 darbuotojai. 
Nuo 2015metų sausio  1 dienos apskaita vedama eurais.  
Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, 

kai uždirbamos ,neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į 
grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos. 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu 
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos 
apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos 
sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 

 Atidėjinių neturime. 
Turto pagal finansinės nuomos sutartis neturime. 
Apskaitos politikos keitimų nebuvo atlikta.  
Pirmo pusmečio veiklos rezultatas yra teigiamas  –  1447,29Eur.  
Kreditorinis įsiskolinimas II  ketvirčio pabaigoje yra 3823,15 Eur. Iš biudžeto lėšų - Kretingos šilumos 

tinklams – 1683,38Eur. elektros tiekėjams-  978,88Eur.  UAB Kretingos vandenys -202,40Eur.Iš specialiųjų 
programų lėšų už prekes ir paslaugas 958,49Eur.  
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. 
Per 2017m.  I  pusmetį   naujai  gauti 437 vnt. eksponatų  ir įvertinti tikrąją   9025 Eurų verte  . Pervertinta  
1vnt. tikrąją  60,00Eurų verte.  Apskaitoje apskaityta tikrosios vertės rezervo  (3210001) sąskaitoje.  Bibliotekos 
fondas papildytas 16vnt.  knygų sumoje 235,00Eurai. 
Per l pusmetį iš turtui skirtų lėšų įsigyta muziejinių vertybių 2 vnt. už 470,00Eur. rankų džiovintuvas amatų 
centrui  sumoje 641 ,00Eur. kompiuteris 1vnt. už 894,00Eur. ir krūmapjovė STHIL 1vnt. – 700,00Eur.  
 Nebalansinėse   sąskaitose  apskaitoma ūkinis inventorius sumoje -Eur. Eksponatai išduoti restauravimui 
sumoje- 459,00Eur. Laikinam saugojimui priimti eksponatai sumoje- 44680,00Eur. Nuolatiniam saugojimui 
perduoti eksponatai sumoje- 4762,00Eur. Deponuoti eksponatai sumoje- 57672,00Eur. 
  

Išnuomoto turto sąrašas 
Išnuomoto turto pavadinimas Turto balansinė 

vertė Eur. 
Nuomos sutarties  
terminas 

Vilniaus g. 20  (R. Valentukonio individuali  
įmonė) 

22762,00 2022-10-25, 143,37kv .m. 

Stalių dirbtuvės ( Kęstutis Semaška) 3612,43 2114 -03-31, 133,93kv m. 
 Grūdų  sandėlis  ( UAB Vakarų statyba)  

19052,94 
2115-02-08, 1149,40kv.m. 
 

13. Informacija apie  pajamas 
 
Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių – neturime. 
 
      Per 2017metų I pusmetį  gauta 
       Biudžeto lėšų                                                                           - 158966,84Eur.   
       Specialiųjų  programų ir patalpų nuomos lėšų                         - 32620,00Eur.                                                                                                
       Viešųjų    darbų finansavimas : 
Iš savivaldybės                                                                                -   3235,91Eur.  
Iš darbo biržos                                                                                 -   3032,88Eur.                                                -                                         
    Iš Kultūros tarybos                                                                      -  13000,00Eur. 
    Iš valstybės biudžeto                                                                      - 2700,00Eur. 
   Iš kitų šaltinių                                                                                    -652,68 Eur. 
                   
       
             Viso                                                                                    -  214208,31Eur.                                                                                                                       
 
 
 Direktorė                                                                                           Vida Kanapkienė 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
                                                                                      
A.V. 
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