
MAŽEIKIŲ RAJONO NAKVYNĖS NAMAI 

Įstaigos kodas 167212381; Sodų g. 7a, Mažeikiai. Tel. (8 443) 66531 

 

2016  METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

Mažeikių nakvynės namai (toliau  - nakvynės namai) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

įregistruota 2005 m. balandžio 28 d. rejestro Nr.063926, įstaigos kodas  - 167212381, buveinė: 

Sodų g. 7a, Mažeikiai. 

Pagrindinė nakvynės namų veikla yra socialinio darbo veikla susijusi su apgyvendinimu. 

Nakvynės namai neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų. 

Nakvynės namai neturi filialų ir struktūrinių vienetų. 

Nakvynės namuose per 2016 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 15 darbuotojų. 

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti nakvynės namų veiklą finansinių ataskaitų 

sudarymo dieną, nėra. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos politika, kuri patvirtinta 

direktoriaus 2010 m. sausio  4  d. įsakymu Nr. P2-01  „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo 

patvirtinimo“. 

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2015 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio 

aiškinamajame rašte. 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

1. Nematerialusis turtas 

Ilgalaikio nematerialiojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje nėra 

2. Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: 

- negyvenamieji pastatai, kurių naudingo tarnavimo laikas 70 m., bendra įsigijimo savikaina – 

25008,80 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 367,19 Eur, likutinė vertė 24641,61 Eur. 
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- kitos mašinos ir įrenginiai, kurių naudingo tarnavimo laikas 7 m., bendra įsigijimo savikaina – 

2320,42 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 2320,42 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur. 

- baldai, kurių naudingo tarnavimo laikas 7 m., bendra įsigijimo savikaina – 7183,96 Eur, sukauptas 

nusidėvėjimas – 7183,96 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur. 

- kompiuterinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., bendra įsigijimo savikaina – 2672,33 

Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 2672,33 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur. 

- kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., bendra įsigijimo savikaina – 296,57 Eur, 

sukauptas nusidėvėjimas – 296,57 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur. 

Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo 

savikaina – 12473,28 Eur 

3. Atsargos 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nakvynės namų apskaitoje atsargų likučio nėra.  

4. Išankstiniai mokėjimai 

Išankstinių mokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma 302,05 Eur. 

5. Per vienus metus gautinos sumos 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nakvynės namų apskaitoje registruota 13750,19 Eur per vienus 

metus gautinų sumų. 

5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 

Gautinos sumos už parduotas paslaugas  per 2016 m. birželio  mėn. yra 460,77 Eur. 

5.2. Sukauptos gautinos sumos  

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: 

- iš sav, biudžeto (finansų skyrius) pajamos  savarankiškoms funkcijoms finansuoti – 9887,97 Eur 

- iš savivaldybės biudžeto (sav. adm.) pajamos savarankiškoms funkcijoms finansuoti – 14,52 Eur. 

- spec. programai finansuoti (įstaigos pajamos) – 3386,93 Eur. 

Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 13289,42 Eur. 

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigų likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 40,05 Eur. 

7. Finansavimo sumos 

Ataskaitiniu laikotarpiu gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto: 

Finansų skyrius – 54135,05 Eur; Savivaldybės administracija (Narkomanijos programa) – 7145,00 

Eur. Viso 61280,05 Eur. 

Nemokamai gautas turtas iš savivaldybės administracijos (butai) – 17935,71 Eur. 

Finansavimo sumų, gautų iš sav.  biudžeto likutis 18130,57 Eur ir iš kitų šaltinių 6813,05 Eur.  

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 1 priede.  
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Finansavimo sumų likučių informacija pateikta 2 priede. 

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Finansinių įsipareigojimų likutis 2016 m.  birželio 30 d. yra 10002,54 Eur,  iš to skaičiaus: 

- tiekėjams mokėtinos sumos – 894,96 Eur; 

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 7495,50 Eur; 

- sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos sąn. atostoginiams ir soc. draudimui) – 1612,08 Eur. 

9. Grynasis turtas 

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 3468,29 Eur ir einamųjų metų perviršis 

319,45 Eur.  Iš viso sukaupta perviršio suma 3787,74 Eur. 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

10. Pagrindinės veiklos pajamos 

Ataskaitinio laikotarpio pajamas sudaro: 

1. Finansavimo pajamos, tai 

- 65365,97 Eur panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 1582,66 Eur – 

nepiniginiam turtui; 63783,31 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti. 

- 120,59 Eur panaudota finansavimo sumų iš kitų šaltinių, iš jų: 120,59Eur – nepiniginiam turtui. 

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai  6179,14 Eur priskaityta suma Nakvynės namų 

gyventojams už išlaikymą įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį. 

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos  ir sukauptos 

finansavimo sąnaudos. Suma 71345,91 Eur. 

12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (-0,34) Eur, 

priskaityti delspinigiai SODRAI. 

13. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką. 

Apskaičiuotas  grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką yra  319,45 Eur. 

     Nakvynės namuose nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas. 

     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 
 


