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2015 METŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015 m. birželio

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 2015 metų . Il ketvirtį dirbo 43 darbuotojai.
Nuo 2015metų sausio 1 dienos apskaita vedama eurais.
Per 2015 metų I ketvirtį buvo pakeista apskaitos politikos 7-ojo VSAFAS VI. „Informacijos
atskleidimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“ . „Kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo
ir restauravimo bei nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų išlaidos pripažįstamos sąnaudomis
tą ataskaitinį laikotarpį , kai jos padaromos“ .
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.

2015m sausio mėn. muziejaus eksponatai kurie iki 2015m sausio 1 d. buvo įvertinti po 1 Lt.( 61051
vnt. x 0,71Eur.) pervertinti iki 1 Euro sumoje 43346,21 Eur.
2015m.sausio mėn. pervertinta biologinis turtas kuris buvo įvertintas po 1 Lt. pervertinti iki 1
Euro(1190vnt
X 0,71Eur.) sumoje 845.00Eur.
Per 2015m. I ketvirtį gauta ir tikrąją verte įvertinta 157 vnt. eksponatų tikrąją 1206,00 eurų verte.
Apskaitoje apskaityta tikrosios vertės rezervo (3210001) sąskaitoje.
2015m. pirmą ketvirtį iš ilgalaikio turto grupės „kiti statiniai“ –(inžineriniai) , pastatas „koplyčia –
mauzoliejus“ perkelti į turto grupę „nekilnojamosios kultūros vertybės „ . Turto grupei nusidėvėjimas
neskaičiuojamas.
Antrame ketvirtyje kaip buvo numatyta spec. lėšų sąmatoje už 10000 Eurų įsigyta lengvasis automobilis.
Išnuomoto turto sąrašas
Išnuomoto turto pavadinimas
Bendrabutis Vilniaus g.18 Vet.tarnyba)
Vilniaus g.20 (R.Valentukonio indv.įmonė)
Bendrabutis Vilniaus g,18 (gyventojai- 21
butas)
Stalių dirbtuvės ( Kęstutis Semaška)
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba,
Vilniaus g.18,

Turto balansinė
vertė Eur.
15832
22762
60246,6

Nuomos sutarties
terminas
2018-06-01,191,92kv.m.
2022-10-25, 143,37kv .m.
2015-12-31,

3612,4
7848,1

2114 -03-31, 133,93kv m.
2020-05-05, 95,10kv m.

Turto, atiduoto naudoti pagal panaudos sutartis sąrašas:
Turto, atiduoto naudoti
Turto vertė Eur.
Panaudos sutarties
pagal panaudos sutartis,
terminas
pavadinimas
Bendrabutis Vilniaus
5731,4
2019-06-01,69,48kv.m.
g18
Bendrabutis Vilniaus
7495,1
2020-09-07,90,86kv m.
g.18

Pastabos (galimybės
pratęsti sutartį)
(Kaimo plėtra)
(Moterų mok.ir
inf.centras)

13. Informacija apie pajamas
Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių – neturime.
Biudžeto lėšų per 2015 metų I ketvirtį gauta
- 138384,00 Eurų
Specialiųjų programų ir patalpų nuomos lėšų gaut
- 32180,00 Eurų
Iš ES ūkvedžio namo renovacijai gauta
- 219506,22 Eurų
Aukos iš aukų dėžutės
27,52 Eurų
Viešųjų darbų finansavimas iš savivaldybės
- 1759,21 Eurų
Iš Darbo biržos
-2438,78 Eurų
-5000,00Eurų
Iš savivaldybės pagal programas
Viso
399295,73 Eurų

L. e. direktorės pareigas

A.V.

Kęstutis Brazdžius

