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Mažeikiai 

2017 m. kovo 29  d. 

I. BENDROJI  DALIS 

Mažeikių rajono nakvynės namų įsteigimo data : 2005 m. balandžio mėn.  28 d.  Veiklos 

pradžia 2005 m. balandžio mėn.  28 d.  Teisinė forma ir priklausomybė: Mažeikių rajono 

savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mažeikių rajono nakvynės namų steigėjas ir savininkas: Mažeikių 

rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Mažeikių rajono 

savivaldybės Taryba. 

 Pagrindinė veikla -  socialinio darbo veikla susijusi su apgyvendinimu.  

Mažeikių rajono nakvynės namai neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų viešojo 

sektoriaus subjektų. 

Mažeikių rajono nakvynės namų  2016 m. vidutinis darbuotojų  skaičius 16 darbuotojų. 

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Mažeikių rajono nakvynės namų   veiklą, 

finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra. 

                                               II.   APSKAITOS   POLITIKA 

Mažeikių rajono nakvynės namų  parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus . 

Mažeikių rajono nakvynės namai tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines 

ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. sausio 4  d. 

įsakymu Nr. P2-01 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima 

ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 
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 Mažeikių rajono nakvynės namų  finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, 

tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  

     Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją;  programą; 

lėšų šaltinį; valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

  Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais 

išsami. 

 Mažeikių rajono nakvynės namai buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų 

rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: 

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus; 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus; 

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymus; 

- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą Nr. IX-574; 

- Kitus apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus. 

Mažeikių rajono nakvynės namų  apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia 

tiksliai ir teisingai  fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos 

finansinę būklę bei veiklos rezultatus. 

Mažeikių rajono nakvynės namai tvarkydami apskaitą ir sudarydama finansinių 

ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais apskaitos principais: Subjekto, Veiklos tęstinumo, Periodiškumo, 

Pastovumo, Piniginio mato, Kaupimo, Palyginimo, Atsargumo, Neutralumo, Turinio viršenybės 

prieš formą. 

Mažeikių rajono nakvynės namų  apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. 

Mažeikių rajono nakvynės namų  apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi 

naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą. 

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų 

įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko 

nustatytą užsienio valiutos santykį. 

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

Per  ataskaitinius finansinius metus apskaitos politika nebuvo keista. 
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Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas. Apskaitoje ilgalaikis nematerialus 

turtas yra atvaizduojamas įsigijimo verte.  Balanse nematerialusis turtas rodomas balansine verte, 

lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro iš įsigijimo vertės atėmus amortizacijos sumą sukauptą per 

naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikis materialus turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, o balanse 

rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma , gauta iš ilgalaikio materialiojo 

turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo 

laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo 

metodą. Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė kaip vieneri 

metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500 Eur. 

Finansiniai įsipareigojimai. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra 

įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima įsipareigojimą 

sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansinius įsipareigojimus įstaiga pripažįsta  

įsigijimo savikaina. 

Atsargos. Atsargos apskaitomos faktine įsigijimo savikaina, sudarant finansinę 

atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo  savikaina . Atsargų sunaudojimas registruojamas 

naudojant nuolat apskaitomų atsargų apskaitos būdą pagal nurašymo aktus, patvirtintus įstaigos 

vadovo. Atiduoto naudoti veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. 

Finansavimo apskaita. Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos) 

skirtos įstaigos veiklai finansuoti, t.y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti, 

šios finansavimo sumos yra mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis. Finansavimo 

sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, 

kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y., kai jos panaudojamos. Gautinos 

finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje  kaip turtas ir kaip 

finansavimo sumos. Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš 

gautinų finansavimo sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą. Kadangi finansinių metų pabaigoje 

finansavimo sumų likutis, kuris nebuvo panaudotas pagal finansavimo paskirtį, teisės aktų nustatyta 

tvarka turi būti grąžintas į atitinkamą biudžetą . Atitinkama gautų finansavimo sumų dalis 

perkeliama į  grąžintinų finansavimo sumų sąskaitas. 

Informacijos grupavimas pagal segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės 

veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes įstaigos teikiamas 

viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Įstaiga skiria socialinės apsaugos 

segmentą.. Apie segmentą pateikiama informacija: segmento sąnaudos, segmento pinigų srautai. 
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Pajamų pripažinimas. Vadovaujantis  kaupimo principu, pajamos apskaitoje 

pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 

Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Į apskaitą įtraukiamos visos 

pagal nustatytus įkainius įvertintos suteiktos paslaugos. Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse 

ataskaitose rodomos tikrąja verte. 

Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, 

registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei 

sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu kurį jos buvo patirtos, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t.y. suteikiamos 

paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. 

Grynasis turtas. Mažeikių rajono nakvynės namų  grynąjį turtą sudaro sukauptas 

perviršis ar deficitas (veiklos rezultatas). 

III.  PASTABOS 

1. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P04)   

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono nakvynės namų  apskaitoje registruotas 

ilgalaikio materialiojo turto likutis 24463,05 Eur.  

Per ataskaitinius metus ilgalaikio materialaus turto buvo įsigyta  už 18000,00 Eur, tai 

nemokamai gautas turtas. Nemokamai gauto turto nudėvėta suma 64,29 Eur. Priskaityta 

nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 406,30 Eur. Per ataskaitinius metus ilgalaikio 

materialaus turto nurašyta suma 1686,17 Eur. Nurašomas turtas visiškai nudėvėtas. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 17529,41 Eur. Bendrai tam įtakos turėjo 

gautas nemokamai turtas bei priskaityta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį. 

                 Mažeikių rajono nakvynės namų  apskaitoje nėra ilgalaikio  materialiojo turto 

nuvertėjimo.  

                 Detalesnė informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio 

materialiojo turto  grupes pasikeitimą per 2016 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P4 

„Ilgalaikis materialusis turtas“ bei lentelėje „Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau 

vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina“ 
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2. Atsargos 

 2016 m. gruodžio 31 d.  Mažeikių rajono nakvynės namų  apskaitoje atsargų likučio 

nėra.  

 Per 2016 metus atsargų buvo įsigyta už 9597,76 Eur, tame skaičiuje nemokamai gautų 

atsargų savikaina 1080,01 Eur.  Įstaigos veikloje per ataskaitinį laikotarpį sunaudota už 9597,76 

Eur.  

 Detalesnė informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes 

per 2016 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P8 „Atsargos“.  

3. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P09)   

 2016 m. gruodžio 31 d.  Mažeikių rajono nakvynės namų  apskaitoje registruota 56,28 

Eur išankstinių apmokėjimų suma. 

 Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstinis apmokėjimas tiekėjams už paslaugas. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena išankstinių apmokėjimų likutis sumažėjo 112,76 Eur, nes sumažėjo išankstinių 

apmokėjimų  tiekėjams suma. 

 Detalesnė informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto 

priedo lentelėje P9 „Išankstiniai apmokėjimai“. 

4. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P10)    

 2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono nakvynės namų  apskaitoje registruota 

5217,78 Eur per vienerius metus gautinų sumų. 

 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas  392,10 Eur. 

Tai gyventojų skola už paslaugas Mažeikių rajono nakvynės namuose. 

 Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro sukaupta 

finansavimo pajamų suma  iš savivaldybės biudžeto (finansų skyrius) pajamos savarankiškoms 

funkcijoms finansuoti – 4825,68 Eur. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena per vienerius metus gautinos sumos sumažėjo 4041,26 Eur.  Gautinos sumos už 

turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sumažėjo 1089,19 Eur, nes sumažėjo gyventojų 

skola už suteiktas paslaugas įstaigoje. Sukauptos gautinos sumos sumažėjo 2951,82 Eur, nes 
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sumažėjo įstaigos kreditinis įsiskolinimas, todėl sumažėjo sukaupta finansavimo pajamų suma 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.   

Detalesnė informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo 

rašto priedo lentelėje P10 „Gautinos sumos“. 

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr. P11)    

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono nakvynės namų  banko sąskaitoje pinigų  

likučio suma 13,05 Eur 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena pinigų likutis padidėjo 13,05 Eur, nes sąskaitoje liko gautos paramos pinigų likutis 

Detalesnė informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo 

rašto priedo lentelėje P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“. 

6. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P12)     

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono nakvynės namų  apskaitoje registruotas 

finansavimo sumų likutis 24529,41 Eur, tai finansavimo sumų, gautų iš savivaldybės biudžeto 

likutis – 17756,26 Eur bei finansavimo sumų gautų iš kitų šaltinių likutis  - 6773,15 Eur. 

Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 

pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P12 „Finansavimo 

sumos“.  

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta aiškinamojo rašto 

priedo lentelėje „Finansavimo sumų likučiai“. 

7. Įsipareigojimai 

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono nakvynės namų apskaitoje užregistruota  

įsipareigojimų dalis nacionaline valiuta 4825,68 Eur.  

. Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena įsipareigojimų likutis sumažėjo 965,07 Eur, nes sumažėjo kreditinis įsiskolinimas. 

Detalesnė informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis 

pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P24 „Finansinės rizikos valdymas“. 

8. Tiekėjams mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17) 

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono nakvynės namų apskaitoje užregistruotas    

tiekėjams mokėtinų sumų likutis 795,07 Eur   
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Didžiausią šio įsiskolinimo dalį sudaro skola iš biudžeto lėšų už šildymą UAB 

„Mažeikių šilumos tinklai“ – 253,83 Eur.. 

 Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena tiekėjams mokėtinų sumų likutis sumažėjo 137,62 Eur, nes gautas didesnis 

finansavimas kreditiniam įsiskolinimui padengti.  

Detalesnė informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 

priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“. 

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 
2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono nakvynės namų  apskaitoje užregistruoto    su 

darbo santykiais susijusių įsipareigojimų likučio nėra. 

       Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sumažėjo 3177,97 Eur, nes gautas 

finansavimas sumokėti visam reikalingam atlyginimo kreditiniam įsiskolinimui  

10. Sukauptos mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17)   

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono nakvynės namų apskaitoje užregistruotas    

sukauptų mokėtinų sumų likutis 4030,61 Eur.  

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena sukauptos mokėtinos sumos padidėjo 2418,53 Eur, nes padidėjo nepanaudotų 

atostogų dienų skaičius. 

Detalesnė informacija apie sukauptas mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 

priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“. 

11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono nakvynės namų apskaitoje kitų trumpalaikių 

įsipareigojimų likučio užregistruota nėra. 

 Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 68,01 Eur, nes paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną tokių įsipareigojimų nėra. 

Detalesnė informacija apie sukauptas mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 

priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“. 

12. Grynasis turtas (pastaba Nr. P18)   

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono nakvynės namų apskaitoje užregistruoto 

grynojo turto likutis 395,07 Eur.. Jį sudaro ankstesnių metų perviršis  3468,29 Eur ir einamųjų metų 

deficitas 3073,22 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 395,07 Eur. 
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 Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena grynasis turtas sumažėjo 3073,22 Eur. 

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr. P21)   

2016 m. gruodžio 31 d Mažeikių rajono nakvynės namų apskaitoje užregistruotos 

pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 8500,24 Eur, tai priskaityta suma gyventojams už 

suteiktas paslaugas įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 3626,54 Eur, nes ataskaitiniu 

laikotarpiu padidėjo  gyventojų skaičius. 

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama aiškinamojo 

rašto priedo lentelėje P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“. 

 

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir išmokos (pastaba Nr. P02)    

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono nakvynės namų apskaitoje užregistruota 

152105,62 Eur sukauptų pagrindinės veiklos sąnaudų suma. 

 Pagrindinę šių sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 

– 117759,99 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 10099,45 Eur bei sunaudotų ir parduotų 

atsargų savikaina – 9597,76 Eur.  

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena labiausiai  padidėjo paprastojo remonto ir eksploatavimo  sąnaudos 7816,35 Eur , 

kadangi praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tokių sąnaudų nebuvo. 

 Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena labiausiai  nuomos sąnaudos – 1238,31 Eur,  nes sumažėjo nuomojamų patalpų 

plotas. 

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono nakvynės namų apskaitoje užregistruota 

151471,62 Eur išmokų suma. 

Pagrindinę šių išmokų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos – 

118519,43 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos – 10314,60 bei atsargų įsigijimo išmokos – 

8550,37 Eur. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena labiausiai  padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos – 8161,45 

Eur,  nes  ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo priskaitoma atlyginimų suma. 
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Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio labiausiai sumažėjo nuomos  išmokos – 1402,35 Eur, nes sumažėjo nuomojamas plotas  

 Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas bei išmokas pagal veiklos 

segmentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P2 „Informacija pagal segmentus“ bei 

lentelėje „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“. 

15. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (pastaba Nr. P22)    

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono nakvynės namų apskaitoje  užregistruota 

sukaupta 117759,99 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų suma. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena sąnaudos padidėjo 7478,33 Eur, nes didėjo priskaitomi atlyginimai. 

 Detalesnė informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 

pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P22 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“. 

     16. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (pastaba Nr. P23)    

      2016 m. gruodžio 31 d. . Mažeikių rajono nakvynės namų finansinės ir investicinės 

veiklos rezultatą 0,34 Eur sudarė  delspinigių sąnaudos. 

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sumažėjo 0,52 Eur, nes sumažėjo 

socialinio draudimo delspinigių sąnaudos. 

 Detalesnė informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatą pateikiama 

aiškinamojo rašto priedo lentelėje P23 „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“. 

   17. Grynasis perviršis ar deficitas  

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono nakvynės namų apskaitoje registruotas deficito 

likutis 3073,22  Eur 

Mažeikių rajono nakvynės namuose nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos 

nutraukimas.  

Mažeikių rajono nakvynės namuose sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta. 

  

Direktorius                                                                                                       Antanas Krivickas     

     

 

Parengė:   

Vyr. buhalterė Vaida Skutulaitė __________,  tel. (8 629) 11391 el. p. vaida.skutulaite@gmail.com                                               


