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2014 METŲ FINANSINI Ų ATSKAIT Ų RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
2014 m. kovo   31  d. 
 

BENDROJI DALIS 
 

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkin į 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 ki tus 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 laikotarp į. 
Įstaigoje per 2014 metų I  ketvirtį  dirbo   38  darbuotojai. 

 
Per 2014  metų 1  ketvirčius apskaitos politikos keitimų nebuvo. 
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. 
Būsimųjų pagrindinės nuomos įmokų, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis 

– neturime. 
Per 2014m. I ketvirtį  įvertinta  597 vnt. eksponatų  tikrąją  10473,00 litų verte.  Apskaitoje apskaityta 

tikrosios vertės rezervo  (3210001) sąskaitoje. 



 
 
 
Išnuomoto turto sąrašas 

Išnuomoto turto pavadinimas Turto balansinė 
vertė 

Nuomos sutarties  
trminas 

Bendrabutis Vilniaus g.18 Vet.tarnyba) 56107,31 2018-06-01 
Vilniaus g.20 (R.Valentukonio indv.įmonė) 72363 2022-10-25 
 Bendrabutis Vilniaus g,18  (gyventojai- 21 
butas) 

256616 2014-12-31 

Stalių dirbtuvės ( Kęstutis Semaška) 12473 2015-02-05 
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba,  
Vilniaus g.18,  

46875 
7162,33 

2015-05-05 
2020-08-20 

 
Turto, atiduoto naudoti pagal panaudos sutartis sąrašas: 

Turto, atiduoto naudoti 
pagal panaudos sutartis, 
pavadinimas 

Turto vertė Panaudos sutarties 
terminas 

Pastabos (galimybės 
pratęsti sutartį) 

Bendrabutis Vilniaus g18 20312,26 2019-06-01 (Kaimo plėtra) 
Bendrabutis Vilniaus g.18 29775 2014-09-07 (Moterų mok.ir 

inf.centras) 
 

13. Informacija apie  pajamas 
 
Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių – neturime. 
      Biudžeto lėšų  per 2014 metų  I  ketvirti  gauta                   - 209550,00  litų  
      Spec. programų ir patalpų nuomos lėšų  gauta                     -  28900,00  litų  
      Iš ES ūkvedžio namo  renovacijai gauta                               - 342049,44 litų                                                                       
Iš   savivaldybės: etnokultūrai                                                          -4700,00 litų 
                             kultūrinei veiklai-                                                 -4400,00 litų 
                                                                 
                                                                                                                                                                                                          
 
         Iš viso                                                                        -   589599,44  litų 
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