
RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBES VISUOMENES SVEIKATOS BIURO

2017 METU III KETVIRðIO FINANSINIU ATASKAITU SUTRUMPINTAS

AISKINAMASIS RASTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Raseiniq rajono savivaldybês visuomenês sveikatos biuras (toliau - biuras) yra vieðasis

juridinis asmuo, turintis s4skaitas banke ir antspaud4 su savo pavadinimu. Biuras iregistruotas

Juridiniq asmenrl registre, kodas - 303212456, adresas Muziejaus g. 5, Raseiniai.

2. Biuro savininkas - Raseiniq rajono savivaldybè. Biuro savininko teises ir pareigas igyvendina

Raseiniq rajono savivaldybes taryba, kuri koordinuoja biuro veikl4, tvirtina ir teisès aktq nustatyta

tvarka keiðia biuro nuostatus, priima sprendimus dêl biuro reorganizavimo, struktüros pertvarkos ir

kitus i statymuo se j os kompetencij ai priskirtus klausimus.

3. Biuras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

4.Pagrindinis biuro veiklos tikslas - vykdyti visuomenés sveikatos prieZiür4 savivaldybès

teritorijoje, mokyi bendruomenç sveikos gyvensenos, perspeti ligq ir traumq atsiradim4, sumaZinti

gyventojq sergamum4, skatinti kiekvienE domètis savo sveikata ir jos i5saugojimo galimybemis.

5. Sveikatos biuro finansiniq ataskaitq rinkinys sudarltas pagal 2017 mett4 rugsejo mênesio

paskutinês dienos duomenimis.

6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biure dirbo 12 etatiniq darbuotojq i5 jq 5 biuro darbuotojai ir

7 visuomenes sveikatos prieZiuros specialistai dirbantys ðvietimo istaigose.

7. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti piniginiais vienetais - eurais.

8. Biuras kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq neturi. Svarbiq s4lygq ar aplinkybiq, kurios

paveiktq istaigos veikl4, nèra.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. Visuomenes sveikatos biuro parengtos finansines ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai

nustatyta Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

10. Biuras buhalterinç apskait4 tvarko ir finansinç atskaitomybç rengia vadovaujantis Siais

norminiais aktais:



- Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatynu ( Lietuvos Respublikos finansq ministro patvirtinti

Vie5ojo sektoriaus buhalterines apskaitos ir finansinès atskaitomybes standartai) ;

- Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 18 d. isakymu Nr. V-1315

patvirtintu Svietimo istaigq darbuotojq ir kitq pedagoginiq darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos

apra5u iki2017 m. sausio 3l d.

- Nuo 2017 m. vasario I d. Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo

apmokejimo istatymu (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198).

- LR Vltiausybes 2004 m.liepos 12 d. nutarimu Nr. 876 ,,Dèl Lietuvos Respublikos Vyriausybes

1999 m. birZelio 3 d. nutarimo Nr. 719 ,,Dêl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo";

- LR Buhalterines apskaitos istatymu;

- LR Darbo kodeksu;

- Kitais apskait4 reglamentuojanðiais LR istatymais ir teises aktais.

III. PASTABOS

Raseiniq rajono savivaldybes visuomenès sveikatos biuro 2017 m.III ketvirðio finansiniq ataskaitq

rinkini sudaro:

. Finansinès bfüles ataskaita 2-ojo VSAFAS 2 priedas, kuriame detalizuota ilgalaikio turto

judêjimas per ataskaitin! laikotarpi likutine verte, trumpalaikis hrtas, finansavimo sumos,

isipareigoj imai, grynasis turtas per ataskaitini laikotarpi.

. Veiklos rezultatq ataskaita 3-ojo VSAFAS 2 priedas, kuriame detalizuota pagrindines

veiklos pajamos bei pagrindinés veiklos s4naudos per ataskaitini laikotarpi.

Ç'Lf Asta Montvydiene

Jurgita UrnieZiüte

Direktore

Vyriausioji buhalterö



3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita"

2 priedas

Raseiniq rajono savivaldybes visuomenés sveikatos biuras
(VieSojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

3032124s6,
(VieSojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultaq ataskait4 kodas, adresas)

VEIKLOS REZIILTATU ATASKAIIA
PAGAL 2OI7 M, RUGSÉJO 30 D. DUOMEMS

2011 m. spalio 20 d. Nr. 3

(data)

Eil.
Nr.

Straipsniai Pasta-
bos Nr.

Ataskaitinis
l¡il¡nfernis

Praêjçs
¡frcl¡¡ifinis

\. PAGRINDINËS VEIKLOS PAJAMOS 93.078,51 82.020,6:

FINA}TSAVIMO PAJAMOS 93.078,57 82.020,6:

I5 valstybès biudZeto 91.590,53 8I.567,0i

..2. I5 savivaldybiq biudZetq 1.000,0(

..3. IÉ ES, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq le5q

.4. I3 kitq finansavimo Saltiniq 488,04 453,6(

MOKESCTq rR SOCTALTNTU IMOKU PAJAMOS

ï. PAGRINDINES VEIKLOS KIÎOS PAJAMOS

ï.1 Pagrindinês veiklos kitos pajamos

.il.2. Pervestinq pagrindinès veiklos kitq pajamq suma

t. PAGRINDINES VEIKLOS S.ANAUDOS 93.225,9t 82.020,6:

DARBO UZMOKESCIO IR SOCI{LINIO DRAUDIMO 76.570,75 62.585,71

ÑUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS

KOMUNALINIU PASLAUGU IR RYSry I .1 88,31 L627,64

v. KOMANDTRUOÕru 169,8:

V. TRANSPORTO L222,91 2.0t4,21

/1. KVALIFIKACIJOS KELIMO 348,0( 543,52

vII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

uI NTIVERTEJIMO IR NI"IRASYTU SUMU

tx. SUNAUDOru IR PARDUOTTJ ATSARGV SAVIKAINA 10.780,60 7.398,18

K. SOCIALINIU ISMOKV

il. NUOMOS

KII. FINA}'ISAVIMO

XIII. KITU PASLAUGU 3.022,99 7.6t8,26

Xry KITOS 92,28 63,30

PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS (147,4r"

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 630,00 228,83

I <ITOS VEIKLOS PAJAMOS 630,00 228,83

I ?ERVESTTNOS I BTUDZETAKITOS VEIKLOS PAJAMOS

ilI. <ITOS VEIKLOS SANAUDOS

E. FINA}ISINËS IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS

F, qPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIIJ APSKAITOS KLAIDU

G. PELNO MOKESTIS

H. SRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PzuES NUOSAVYBES METODO 482,59 228,83

I }IUOSA\.TYBES METODO ITAKA



J. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS 482,s9 228,83

TENKAI.ITIS KONTROLTOJAI.ICIAIAM SUBJEKTUI

II. TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

Direktore ?t'M AshMonhydiene
(vie5ojo sekforiaus subjelcto vadovas arba jo igaliotas adminiskacijos

V1r. buhalterê
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavarde)

Jurgita UmieZiüté
(vardas ir pavardè)



2-ojo VSAFAS,,Finansines bukles ataskaita"

2 priedas

(Zemesniojo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, iískyrus mokesõiq fondus ir i3tekliq fondus, finansinês bäklès ataskaitos forma)

Raseiniq rajono savivaldybés visuomenes sveikatos biuras
(vieðojo sektoriaus subjekto arba vieðojo sektoriaus subjektq gnrpés pavadinimas)

3032t2456.
(vieõojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines bukl€s ataskait4 (konsoliduot{4 finansines buklès ataskait4), kodas, adresas)

FINANSINÉS BUKLES ATASKAITA
PAGAL2Ol7 M. RUGSÉJO 30 D. DUOMENIS
201'7 m. spalio 20 d. Nr. 3

Eil.

Nr-
Straipsniai

Pasta-

bos Nr-

Paskutinè

ataskeitinio

Paskutiné

A. ILGALAIKIS TURTAS

I .lematerialusis turtas

I.t Pletros darbai

L2 Programiné iranga ir jos licencijos

I.3 Kitas nemateri¿lusis turtas

1,4 Nebaigti projektai ir iõankstiniai mokejimai

I.5 Presti¿as

II. .lgalaikis materialusis turtas

II.1 Zemè

Ir.2 Pastatai

tr.3 lnfrastruktùros ir kiti statiniai

tr.4 Nekilnoj amosios krltüros vertybès

II.5 MaÈinos ir irenginiai

II.6 Transporto priemones

n.7 Kilnoj amosios kultüros vertybès

tr.8 Baldai ir biuo iranga

tr.9 Kitas ilgalaikis materialusis tulas

tr.10 Nebaigta statyba ir iðankstiniai mokèjimai

m_ Ilgalaikis finansinis turtas

tv. Kitas ilgalaikis tulas

B. BIOLOGIMS TIJRTAS

C TRUMPALAIKIS TLTRTAS t4.425,0Í 2.115,2t

I. Atsargos

I.l Strateginés ir nelieðiamos atsargos

r.2 MedZiagos, Zaliavos ir ükinis inventorius

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos rykdyti sutartys

t.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turlas, skirtas parduoti

I .ðankstiniai apmokejimai

m. ler vienus metus gautinos sumos t4.t82,64 t.976,62

III.1 Gautinos trumpalaikês fìnansinés sumos

m.2 Gautini mokesðiai ir socialinés imokos

m.3 Gautinos finansavimo sumos

m.4 Gautinos sumos uå turto naudojimq, parduotas prekes, turt4, paslaugas

m.5 Sukauptos gautinos smos t4.t82,64 t.976,61

m.6 Kitos gautinos sumos

ru. Trumpalaikès investicij os

Pinigai ir pinigr¡ ekvivalentai 242,4t t38,62

IS VISO TURTO: 14.425,08 2.t15,24

D. r-INANSAVIMO SUMOS (246,02

I .ð valstybés biudZeto (246,02',

II. .ð savivaldybés biudZeto

m. fõ Ewopos Sqiungos, uàsienio valstybiq ir ta¡ptautiniq organizacijq



Ilgalafüq atidéjiniq einamqiq metq dalis ir tnrmpalaikiai atidêjiniai

Ilgalaikiq isipareigojimq einamqjq metq dalis

Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

Mokètinos sumos i Europos S4jrurgos biudZetq

Mokètinos sumos i biudåetus ir fondus

GrqZintini mokesðiai, þokos ir jq permokos

Su darbo santykiais susijç isipareigojimai

Einamqiq metq pervirËis ar deficitas

Ankstesniq metq pervirÈis ar deficit¡s

vrso FINANSAVIMO SUM[/, ISIPAREIGOJMU, GRYNOJO TURTO rR

Asta Montvydiene
(vardas ir pavarde)(vie5ojo sekloriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos

Vyr. buhalterê
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jurgita UrnieZiute
(vardas ir pavardé)

(paraSas)

?¿¿{--
(parlsas)


