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GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJUS 
Biudžetinė įstaiga, Sodo g. 5, LT-96136 Gargždai, 

tel.: (8 46) 45 22 14, faks. (8 46) 45 22 14, el. p. gargzdu.muziejus@gmail.com, 

duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300112970 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2021 METŲ KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

2021-05-07 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Pasikeitimų nuo 2021-01-01 iki 2020-03-31 nebuvo, vadovautis 2020-12-31 metinio ataskaitų 

rinkinio bendrąja dalimi. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Esminių pokyčių apskaitos politikoje ataskaitinį laikotarpį nebuvo, taikoma 2020-12-31 

ataskaitų rinkinio apskaitos politika. 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų kovo 31 dienos duomenis. 

 

III. PASTABOS 

 

Finansinės būklės ataskaitos pastabos 

 

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas. 

 Per ataskaitinį laikotarpį,  įsigyto, perduoto ar nurašyto ilgalaikio nematerialaus turto 

Gargždų krašto muziejuje (toliau – Muziejuje) nebuvo. Susidaręs sumažėjimas, lyginant su paskutiniu 

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu – dėl ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimo. 

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas. 

 Per ataskaitinį laikotarpį,  įsigyto, perduoto ar nurašyto ilgalaikio materialaus turto 

Muziejuje  nebuvo. Susidaręs sumažėjimas, lyginant su paskutiniu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu – dėl 

ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo. 

Pastaba Nr. P08. Atsargos. 

 2021-03-31 šias išlaidas sudaro automobilio kuro, medžio granulių ir Genio malūno 

liekamųjų medžiagų likutis. 

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai. 

 Ataskaitinį laikotarpį šias išlaidas sudaro prenumeratos, draudimo ir išankstinių mokėjimų 

tiekėjams išlaidos.  

Pastaba Nr. P10. Gautinos sumos. 

Per vienerius metus gautinas sumas 2021 m. kovo 31 d. sudaro      - 35 584,69 Eur, iš jų: 

Sukauptos finansavimo pajamos                                                            - 19 431,33 Eur; 

Pajamos už paslaugas                                                                             -      0,00 Eur; 

Sukauptų atostoginių likutis                                                                   -    16 153,36 Eur. 

 

 

 

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 
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 2021 m. kovo 31 d. banko sąskaitoje nepanaudotų  pavedimų lėšų likutį sudaro sukauptos 

paramos lėšos – 1 692,55 Eur ir draudimo lėšos – 390,73 Eur, vykdomo tarptautinio projekto „Istorijos 

kryžkelės“, grąžintų iš ES, 2021 m. netiesioginių išlaidų lėšų dalis – 1 907,54 Eur; LR Vidaus Reikalų 

Ministerijos projekto vykdymui pravesto avanso likutis – 1 152,06 Eur, sukauptos lėšos už paslaugas – 

38,00 Eur. Viso: 5 180,88 Eur. 

 

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos. 

 Iki 2021 m. kovo 31 d. visos gautos finansavimo sumos – panaudotos, neatlygintinai gauto, 

perduoto ar parduoto turto, perduotų, grąžintinų ir grąžintų finansavimo sumų nėra.  

  

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos. 

Trumpalaikius įsipareigojimus 2021 m. kovo 31 d. sudaro      -  35 584,69 Eur iš jų: 

Skolos tiekėjams                                                                            -   507,99 Eur; 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mok.  

sumos darbuotojams                                                           -  18 923,34 Eur; 

Sukaupti mokėtini atostoginiai                                                      -  16 153,36 Eur. 

 

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas. 

 Įstaigos grynąjį turtą sudaro žemės ir nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės 

pokyčiai.   

 Ataskaitinio laikotarpio grynąjį veiklos deficitą sudaro –  nepanaudotų lėšų dalis, gautų už 

suteiktas paslaugas, bei IT nusidėvėjimo, įsigyto iš Muziejaus uždirbtų pajamų, išlaidų skirtumas.  

 

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos 

 

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. 

 Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro Muziejaus uždirbtos pajamos už suteiktas 

paslaugas nuo 2021-01-01 iki 2021-03-31, viso 38,00 Eur., į biudžetą pervesta lėšų suma – 0,00 Eur.  

 

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos. 

 Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, ilgalaikio 

materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, 

transporto, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo, sunaudotų atsargų savikainos ir 

kitų paslaugų sąnaudos. 
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