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BENDROJN INFORMACIJA,

Raseiniq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuras (toliau - biuras) yra viesasis

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

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

Biuro savininkas - Raseiniq rajono savivaldybe. Biuro savininko teises ir pareigas

igyvendina Raseiniq rajono savivaldybes taryba, kuri koordinuoja biuro veikl4, tvirtina ir teises aktq

nustatyta tvarka keidia biuro nuostatus, priima sprendimus del biuro reorganizavimo, strukttros

pertvarkos ir kitus istatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Biuras vykdo nuostatuose nustaty'tas funkcij as.

Pagrindinis biuro veiklos tikslas - vykdyti visuomends sveikatos prieZitr4 savivaldybes

teritorijoje, mokyti bendruomeng sveikos gyvensenos, perspeti ligq ir traumq atsiradim4, sumaZinti

gyventojq sergamum4, skatinti kiekvien4 dometis savo sveikata ir jos i5saugojimo galimybemis.

Sveikatos biuro finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2019 metq gruodZio menesio

paskutines dienos duomenimis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biure dirbo 13 etatiniq darbuotojq i5 jq 6 biuro

darbuotojai ir 7 visuomenes sveikatos prieZi[ros specialistai dirbantys Svietimo istaigose.

Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti piniginiais vienetais - eurais.

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

paveiktq istaigos veikl4, nera.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansiniu ataskaitu forma

Sveikatos biuro parengtos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir

finansines atskaitomybes standartus (toliau -VSAFAS). Kiekvienam finansiniq ataskaitq straipsniui

taikytas konkretus apskaitos principas ir tam straipsniui ivertinti taikytq apskaitiniq iverdiq

nustatymo metodai ir b[dai.

Biuras tvarkydamas buhaltering apskait4 ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi

Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu, Lietuvos Respublikos buhalterines

apskaitos istatymu bei apskaitos politika, patvirtinta istaigos direktoriaus. Apskaitos politika

uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.



Apskaitos politika apima Ukiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos

principus, metodus ir taisykles.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa

su kalendoriniu ketvirdiu. Visos [kines operacijos ir ivykiai registruojami istaigos sqskaitq plano

s4skaitose taikant Siq apskaitos politik4, parengtq pagal VSAFAS atskiry Ekiniq operacijq ir ivykiq

finansiniq ataskaitq elementq arba straipsniq ir apskaitos proced[ry reikalavimus (nurodytus

principus, metodus ir taisykles).

Finansiniu ataskaitu valiuta

Visos fikines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki

Simtqjq euro daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo

savikaina. I5laidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo,

didina nematerialiojo turto isigijimo savikain4 tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad

patobulintas nematerialusis turtas teiks didesng ekonoming naud4, t. y. kad atliktas esminis

nematerialioj o turto pagerinimas.

Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,

finansinese ataskaitose yra rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacijos ir

nuvertejimo, jei jis yra, sumq.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4

turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto

amortizacija pradedama skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos

ir nebeskaidiuojama nuo kito m6nesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine vertd sutampa su

jo likvidacine verte ( kuri lygi 0 ), kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir

uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsiZvelgiant i sutartis ar kitas

juridines teises, neturi btti ilgesnis uZ juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi. Kitam nematerialiajam

turtui lstaiga taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus Savivaldybes tarybos

sprendimu.

Visuomenes sveikatos biuras nematerialioj o turto neturej o'

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas istaigos veikloje ilgiau nei

vienus metus ir kurio isigijimo savikaina didesne kaip 500 eury.

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje registruojamas isigijimo

savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus Lemg, kultUros ir kitas



vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejim4 ir

nuvertejimq( jei toks buvo). Likvidacine verte -0.

Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus Zemg ir kulturos vertybes,

finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejimo ir nuvertejimo,

jei jis yra, sumQ. teme ir kultiiros vertybes po pirminio pripaZinimo finansinese ataskaitose

rodomos tikrqia verte (iSskyrus kult[ros vertybiq rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo

iSlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos l2-ajame

VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas" nustatyta tvarka didinant Sio ilgalaikio materialiojo turto

vertg).

Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto

naudingo tarnavimo laikq. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas skaidiuoti

nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas nebeskaidiuojamas

nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte sutampa su jo

likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas

to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4

(tiesini) pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus savivaldybes

Tarybos.

Biolosi+is turtas
[staiga biologinio turto neturi.

Finansinis furtas ir finansiniai isipareieoiimai
Finansiniq isipareigojimq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti l7-ajame

VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimaioo, l8-ajame VSAFAS ,,Atidejiniai,

neapibreZtieji isipareigojimai, neapibreZtasis turtas ir ivykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui",

l9-ajame VSAFAS ,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-

ajame VSAFAS ,,Su darbo santykiais susijusios iSmokos".

Biuro visi isipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius. Prie

ilgalaikiq finansiniq isipareigojimq priskiriama:

ilgalaikiai fi nansiniai isipareigoj imai;

ilgalaikiai atidejiniai (pvz., atidejiniai del istaigai i5keltq teisminiq ie5kiniq, kai tiketina, kad del jq

baigties istaiga tures sumoketi priteistas sumas);

kiti ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai.

Prie trumpalaikiq finansiniq isipareigojimq priskiriama:

ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai;

ilgalaikiq isipareigoj imq einamqjq metq dalis;

trumpalaikiai finansiniai isipareigoj imai ;



moketinos sumos ibiudZetus ir fondus;

moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;

moketinos socialines i5mokos;

grpintini mokesdiai, imokos ir jq permokos;

tiekejams moketinos sumos;

su darbo santykiais susijg isipareigojimai;

sukauptos moketinos sumos;

kiti trumpalaikiai finansiniai isipareigoj imai.

Pirminio pripaZinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami isigijimo savikaina.

Atsargos
Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o

sudarant finansines ataskaitas - isigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynqja galimo realizavimo

verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,

istaiga taiko konkrediq kainq b[d4.

Atsargos gali bflti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertds tam, kad jq

balansine verte nevir5ytq bfisimos ekonomines naudos ar paslaugq vertes, kuri4 tikimasi gauti Sias

atsargas pardaws, i5mainius, paskirsdius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti

sutartys) parduodamos, sunaudojamos, nuraSomos ar perduodamos, jq balansine verte pripaZistama

s4naudomis to laikotarpio, kuriuo pripaZistamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos vie5osios

paslaugos. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatini atsargq

rodymo apskaitoje btdq, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq

sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi iikine operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti fikinis inventorius. Atiduoto naudoti [kinio

inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine

apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansine se s4skaitose.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumos - istaigos i5 valstybes ir savivaldybes biudZetq, Valstybinio socialinio

draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitq iStekliq fondq, Europos Sqjungos,

Lietuvos ir uZsienio paramos fondq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skini istaigos

nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms

igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir istaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 turtq

pavedimams vykdyti, kitas lesas istaigos i5laidoms dengti ir kaip param4 gaut4 turt4.

[staigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i:

fi nansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti ;

finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.



Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti apima ir nemokamai gaut4 arbaui. simbolini

atlygi isieyte nepinigini turt4.

Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms

kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms kompensuoti, yra

laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.

Gautos ir perduotos kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos istaigq

sqnaudomis nepripaZistamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams,

maZinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Gautos ir perduotos ne vieSojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, iskaitant suteiktas

subsidijas, registruojamos kaip istaigq finansavimo s4naudos, kartu pripaZistant finansavimo, kuris

buvo skirtas Siam tikslui, pajamas.

fstaigos apskaitoje finansavimo s4naudos pripaZistamos tada, kai istaiga finansuoja kitus

vie5ojo sektoriaus subjektus i5 uZdirbtq pajamq.

Atid6iiniai
fstaiga atidejiniq fi2019 metus neturejo.

Segmentai

|staigos turto, isipareigojimq, finansavimo sumq ir sqnaudq apskaita yra tvarkoma pagal

segmentus. Segmentai - lstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybes funkcijos, nustatytos

Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq biudZetq pajamq ir i5laidq klasifikacijoje, atlikim4.

Visa istaigos veikla yra priskiriama,,Svietimo" segmentui.

Apie segment4 pateikiama tokia informacija:

segmento s4naudos,

segmento pinigq srautai.

Kitos paiamos
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo

padiu laikotarpiu, kai yra padaromos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos. Registruojant visas

su finansavimo pajamq pripaZinimu susijusias operacijas, nurodoma, kokiai valstybes funkcijai ir

kuriai programai vykdyti buvo pripaZintos finansavimo pajamos, panaudojami detalizavimo

poZymiai arba sukuriamos subs4skaitas.

Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, kad istaiga gaus su

sandoriu susijusiq ekonoming naud4, kai galima patikimai nustatyti pajamq sumq ir kai istaiga gali

patikimai nustatyti su pajamq uZdirbimu susijusias sqnaudas.

Pajamomis laikoma tik padios istaigos gaunama ekonomine nauda. [staigq pajamomis

nepripaZistamos trediqlq asmenq vardu surinktos sumos, kadangi tai nera istaigos gauruIma



ekonomine nauda. Jei istaiga yra atsakingaui tam tikry sumrl administravim4 ir surinkim4, tadiau

teises aktq nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas i biudZet4 ir (arba) socialines apsaugos

fondams ir neturi teises Siq sumq ar jq dalies atgauti tqpati ar velesniais ataskaitiniais laikotarpiais,

tokios sumos ar jq dalis nera istaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir

moketinos sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose tq ataskaitini

laikotarpi, kuri yra uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos vie5osios paslaugos, atliekami darbai ar

parduodamos prekds, ar kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.

Sanaudos
S4naudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq

i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai

susieti su tam tikrq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais

laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarp[, kada buvo padarytos.

S4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigq suma. Tais atvejais , kai istaigos

s4naudas kompensuoja patalpq nuomotojas, gautq kompensacijq suma maZinamos pripaZintos

sqnaudos.

Operaciios uZsienio valiuta
[staiga neturi turto ir isipareigojimq uZsienio valiuta. Per ataskaitini laikotarpi istaiga

nevykde operacijq uZsienio valiuta.

Straipsniu tarpusavio ulskaitos
Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turto ir isipareigojimq, taip pat pajamq ir s4naudq

tarpusavio uZskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja bltent tokios

uZskaitos (pvz., del draudZiamojo ivykio padarytq sqnaudq uZskaita atliekama su gauta draudimo

iSmoka).

Per ataskaitini laikotarpi istaiga neatliko turto ir isipareigojimq ar pajamq ir s4naudq

tarpusavio uZskaitq.

APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIU IVEREIU KEITIMAS IR KLAIDU TAISYMAS

Apskaitos politikos keitimo apra5vmas ir prieZastvs:
Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajane VSAFAS ,,Apskaitos politikos,

apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".

Sveikatos biuras pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4laikq tam, kad b[tq

galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia

finansines bEkles, veiklos rezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms nustatlti.

Utiniq operacijq bei [kiniq ivykiq pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,



isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra

laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose

parodomas taikant retrospektyvini bld4, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada b0q

buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yra pritaikoma tikinems operacijoms ir

lkiniams ivykiams nuo jq atsiradimo.

Palyginamiej i skaidiai nepasikeite.

Apskaitos politika keidiama del VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teises aktai to reikalauja.

Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose rodomas taikant retrospektyvini bld4, t. y.

nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada butq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos

politika yra pritaikoma Ekinems operacijoms ir fikiniams ivykiams nuo jq atsiradimo. Poveikis, kuri

daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytq ankstesniq

ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje tq ataskaitini laikotarpi, kuri

apskaitos politika pakeidiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinese ataskaitose.

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis,

susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje ,,Apskaitos politikos keitimo ir esminiq

klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansindse

ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreg,uojama.

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai iverdiai, naudojami turto ir

isipareigojimq vertei nustatyti :

Apskaitiniq iverdiq keitimo principai ir taisl'kles nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos

politikos, apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".

Apskaitiniai iverdiai yra perZi[rimi tuo atveju, jei pasikeidia aplinkybes, kuriomis buvo

remtasi atliekant ivertinim4, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq ivykiq.

Prielaidq, naudotq apskaitiniam ivardiui nustatyti, keitimas turi itakos:

. tam ataskaitiniam laikotarpiui, kuri buvo atliktas pakeitimas, jei jos turi itakos tik

tam laikotarpiui;

o to ataskaitinio laikotarpio, kuri buvo atliktas pakeitimas, ir velesniq ataskaitiniq

laikotarpiq, jei pakeitimas tures itakos ir tiems laikotarpiams.

[staigos finansiniq ataskaitq elemento vertes pokytis, atsiradgs del apskaitinio iverdio

pokydio, turi btiti rodomas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo rodoma

prie5 tai buvusi Sio ataskaitos elemento verte. Informacija, susijusi su apskaitinio iverdio pakeitimu,

pateikiama ai5kinamaj ame raSte.

Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidevejimas

skaidiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu iverdiu laikomas istaigos pasirinktas dydis

nusidevej imui apskaidiuoti (pvz., nusidevej imo normtrtyvas).



Apskaitos klaidu taisvmas

Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytos 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos,

apskaitiniq iverdiq keitimas ir klaidq taisymas".

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebetq apskaitos klaidq, padarytq praejusiq ataskaitiniq

laikotarpiq finansinese ataskaitose taisymas registruojamas praejusiq laikotarpiq esminiq klaidq

taisymo itakos s4skaitoje, jei klaida esmine. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine

i5raiSka individualiai arba kartu su kitomis t4 ataskaitini laikotarpi nustatytomis klaidq vertinemis

i5rai5komis yra didesne nei 0,5 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq

vertes.

Apskaitos klaidos (esmines ir neesmines) taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio

finansinese ataskaitose. Klaidq taisymo itaka finansinese ataskaitose rodoma taip:

jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje padioje s4skaitoje, kurioje

buvo uZregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos

eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sqskaitoje ir rodomas

veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje ,,Apskaitos politikos keitimo ir esminiq apskaitos klaidq

taisymo itaka". Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansine informacija pateikiama

tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama

ai5kinamajame raSte.

III. AISKINAMOJO N.q.STO PASTABOS

NEMATERIALUSIS TURTAS

Raseiniq rajono savivaldybds visuomenes sveikatos biuras i5 projekto ,,Raseiniq rajono

gyventojq sveikatos stiprinimas, gerinant sveikatos prieZi[ros paslaugq prieinamum4" (Projekto Nr.

08.4.2-ESFA-R-630-21-0006) isigijo Sviediamojo turinio komplekt4 uZ 6600 Eur. KomplektE

sudaro:

o Trys mokomieji filmukai (po 90 s.),

o 1 online reZime atnaujinamq skaidriq tinklelis,

o 3 statiniais paveiksliukais iliustruotos skaidriq serijos (5 skaidres).

I5 projekto le5q buvo isigyta mobili programele ir jos naudojimui pritaikytas interneto

tinklapis uZ 9500 Eur.

[staigos nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertejimo nera.

Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto uZstatyto kaip isipareigojimo

vykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje, nera. Naujo turto isigyto

perduoti, ir patikejimo teise perduoto kitiems subjektams turto mokykloje nera.



ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove ir trumpai

apra5yta Sio ra5to Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. Ilgalaikio

materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi pateiktas ai5kinamojo

ra5to P4 priede.

{staiga turi turto kuris yra visiSkai nudevetas, tadiau vis dar naudojamas veikloje, kurio

isigijimo savikain4 sudaro :

Turto, kurio kontrolg riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, uZstatyto kaip isipareigojimq

ivykdymo garantija, istaiga neturi. Turto, kuris nebenaudojamas ir turto, kuris laikinai

nenaudoj amas istaigos veikloje, nera.

Zemes, kuri nenaudojama iprastineje veikloje ir laikoma vien tiktai pajamoms i5 nuomos

taip pat nera.

Ataskaitiniame laikotarpyje ilgalaikio turto buvo isigyta i5 savivaldybes biudZeto:

o Odinirl ICO kedZiq komplektas (30 vienetq) uZ 600 Eur.,

. Baldrl komplektas ( trys stalai ir spinta) uZ 1200 Eur.,

o NeSiojamas kompiuteris Dell Inspl5.6/i3 -7020U14G8ISSD/DVD uZ 569 Eur.,

o Garso irangos komplektq uZ 1365 Eur.

ATSARGOS

Atsargq vertes pasikeitimas per ataskaitinf laikotarpi pateiktas pagal 8-ojo VSAFAS 1

priede , o atsargq vertes pagal grupes pateiktas 2 priede. AiSkinamojo raSo P8 priedas.

Aplinkybiq ar tikiniq ivykiq, del kuriq buvo sumaZinta atsargq vertd, taip pat aplinkybiq ar

flkiniq ivykiq, del kuriq buvo atkurta sumaZinta atsargq verte ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

Atsargq, laikomq pas trediuosius asmenis nera. Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti,

istaigoj e ataskaitiniame laikotarpyj e nebuvo.

Ataskaitiniame laikotarpyje istaiga isigijo medZiagq - 18606,06 Eur., fikinio inventoriaus -
9210,36 Eur.
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Eil.Nr. Ilgalaikio materialiojo turto grup6s fsigijimo savikaina (eurais)

1 Kompiuterines irangos (3 vienetai) 2819,46

2. Baldq (1 komplektas) 562,75

I5 viso nuddvOto turto isigijimo savikaina 3381,61



rS.q.NrsrNrar apvloKEiltvlA.r

Informacija apie istaigos i5ankstinius apmokejimus pateikiama priede pagal 6 VSAFAS 6

pried4 "Informacij a apie i5ankstinius apmokej imus".

[staiga i5ankstiniq apmokejimq metq gale neturejo,

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

Pateikiame form4 apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 17 -to 7 priede ir 12 priede

nustatyt4 form4.

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Sukauptas atostoginiq fondas 5537,88 Eur.

Sukauptos gautinos sumos i5 savivaldybes biudZeto uZ kitas pervestas pajamas 245,59 Eur.

(privalomi sveikatos mokymai).

(priedas P10 pridedamas)

PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Pateikiame form4 apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pagal 17-to standarto 8 priede

nustatyta forma.

Sveikatos biuro pinigq likuti banko s4skaitoje metq pabaigoje sudaro: ES projekto le5os

35369,98 Eur. Kitos leSos 755 Eur. Likuti kasoje 181,05 Eur. sudaro uZ privalomus sveikatos

mokymus gauti pinigai metq gale. (priedas Pl I pridedamas)

FINANSAVIMO SUMOS

Pateikiame form4 apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per

2019 m. pagal 20-to standarto 4 priede patvirtint4 form4.

Pateikiame formq apie finansavimq sumq likudius pagal 20 -to standarto 5 priede patvirtin4

form4. @riedas Pl2 pridedamas)

ISIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikiai isipareigojimai metq pabaigai, tai sukauptos moketinos sumos (atostogq

rezervas) - 5537,88 Eur. Informacij4 apie isipareigojimus pateikiame 17-ojo VSAFAS 17 priede.

Reik5mingq ivykiq po paskutines metinio ataskaitinio laikotarpio dienos nera.

Reik5mingq sumq pasikeitimq tarp praejusiq metq ir ataskaitiniq metq likudio istaigoje nera.

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

Veiklos rezultatq ataskaitoje 2019-12-31 duomenis eil. Nr.A.I.1 ,,Finansavimo pajamos i5

valstybes biudZeto" sudaro finansavimo pajamos i5 specialiosios tikslines dotacijos sveikatos

apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinems (valstybes perduotoms savivaldybems) le5q

10



31 1800 Eur, Kitos gautos pagal sutartis sudaro 9024,25 Eur.

Veiklos rezultatq ataskaitoje pagal 2019-12-31 duomenis eil. Nr.A.I.2 ,,Finansavimo
pajamos iS savivaldybiq biudZetq" sudaro finansavimo pajamos i5 Raseiniq m. savivaldybes

biufto leSos 6725,86 Eur.

Veiklos rezultaq ataskaitoje pagal 2019-12 31 duomenimis eil. Nr.AI.3 ,,Finansavimo
pajamos iS ES, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq,, sudaro pajamos iS ES le5os projektui

vykdyti 40515,71 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindines veiklos pajamos sudare 368065,82 Eur.

Pagrindines veiklos sqnaudq per ataskaitini laikotarpi sukaupta uZ 368605,88 Eur.

Veiklos rezultatq ataskaitoje pagal 2019-12-31 duomenis

Eil. Nr. B.I Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sqnaudos sudare -219706,23 Eur.

Eil. Nr. B.II Nusidevejimo ir amortizacijos s4naudos sudare - 6459,58 Eur.

Eil. Nr. B.III Komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudos sudare -2280,94Eur.
Eil. Nr. B.IV Komandiruodiq sqnaudos sudare - 631,16 Eur.

Eil. Nr. B.V Transporto sqnaudos sudare - 8032,82 Eur.

Eil. Nr. B.IV Kvalifikacijos kelimo s4naudos sudare - 2043,65 Eur.

Eil. Nr. B.IX Sunaudotq atsargq savikainos sqnaudas sudare -278!6,428ur.
Eil. Nr. B.XI[ Kitq paslaugq s4naudos sudare - 101635,08 Eur.

IS pagrindines veiklos pajamq atemus pagrindines veiklos sqnaudas, gautas pagrindines

veiklos deficitas - 540,06 Eur.

Apskaitos politikos keitimo ir esminiq apskaitos klaidq taisymo per ataskaitini laikotarpi

istaigoje nebuvo.

NEBALANSINT, SASKAITA

Naudojamas istaigos veikloje inventorius apskaitomas nebalansineje sqskaitoje. Jo verte

ataskaitinio laikotarpio pabaigoj e - 29 106,11 Eur.

Direktore 

"k
v Asta Montvydiene
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Raseiniqrrjonosavivaldybt"rvisuom€nessveikstosbiuras,3032l2456,Muziejausg.5,Raseiniqm.,Raseiniqr.sav.

2019 M. GRUODZIO 3l D. posibaigusiq metq FINANSTNIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais,jei nenuodyta kitaip)

TINANSINIS BUKLIS ATASKAITA
PAGAL 2OI9 M. GRUODZIO 31 D, DUOMENIS

/afi+'3 -.y'6 N,. y'
(data)

Patvirtina
lDi -214741274E

D/L: 2020{3-16 l5:37:34

Nebaigts statyba ir isankstiniai mokCjimai

Mineraliriai igtekliai i[ kitas ilgalaikis turtas

Gautinos surnos uZ turto naudojinrq, parduotas

Eil.
Nr.

Straipsnia i Pastabos Nr.
Paskutind atasksitinio

hikotrrpio diena

Paskutini pra6jusio
otssksitinio lsikotsrpio

diena

I , 3 4 5

LGALAIKIS Tt]RTAS 27.062.33 1.3.687.91

,ienaterialusis turtas P03 I 2,59 1.68

.l Pl€tros darbai

.2 Programind iranca ir ios licenciios t2.591,68

.3 Kitas nematerialusis turtas

,4 Nebaicti Droiektai ir iSankstiniai uok€lmar
.5 Prestiias

lgalaikis materialusis turtas P04 14.470.65 I 3.687.9 I

Ll Zemc

t.2 Pastatai

1.3 Infrastrukturos ir kiti statiniai

I,4 Nekilno janosios kult[ros vertybes

1.5 MaSinos ir jrenginiai

lt.6

IJ
Tralsporto prienrones

Kilno jarnosios kultilros venybes

[.8 Baldai ir biuro iranga 2.26: 0.00

[.9 Kitas ihalaikis materialusis turlas t2.205. r9 13.687.91

[.10
ln lgalaikis finmsinis tulas

B BIOLOGINIS TURTAS

TRUNTPALAIKIS TURTAS 12.089,50 7.062,65

\tsargos 0,00 .00

.l Slrategines ir neliediamosios atsargos

.2 MedZiagos, Zaliavos ir [kinis inventouus 0.00 0.0(l

Nebaigla ganrinti produkcija ir nebaigtos vykd!,ti sutartys

.4

,5 llcalaikis materialusis ir biolopinis tuftas. skirlas parduoti

Sankstiniai aomokeiinrai

il Pl0 5.783,47 5.927,09

lt. I Uautrnos trumpalarlas linarslncs sunros

ll.2 Gautini rnokesdiai ir socialines imokos

.t t.3 (iauhnos llnansavtmo sumos

I1.,1

Il.5 Sukauptos gautinos sunros 5.783.47 5.927,09

I t.6 Kitos gautinos sumos

Trurnpalaikes investici jos

ulrl :kvivalentai Pl I 36.306,03 I.135.56

S VISO TURTO: 69. l5 1,83 20.750.56



Rrseiniq rajono srvivaldybe visuomens sv€ikatos biuras, 303212456, Muziejrur g.5, Rrseiniq m., Rrs€iniq r, ssv,

2019 M. GRUODZIO 3l D, plsibsigusiq met{ FINANSINTU ATASKAITV RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINES BI]KL[]S ATASKAITA
PAGAL 2019 lll, GRUODi|O Jl D. DUOMENTS (tqsinys)

Direknrd

(vwiausiasis buhalt|$(b!)ft6f fp7g

JurgitaUmieiiilti
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Raseiniq rajono saviveldybes visuomenis sveikstos biuras, 303212456, Muziejaus g, 5, Raseinir; m., Rrseiniq r. sav,

2Ol9 M, GRUODZIO 3l D, prsibsigusiq metq FINANSTNIU ATASKATTU RINKtNyS
(Visos sumos eurais, jei nenurodya kitaip)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2OI9 M, GRUODZIO 3I D. DUOMENIS

/ ' '' dL',fa*, -Z(data)

,Pqleikimo valiuta ir tikslumas

Patvirtinta
-21474t274E

2020{3-16 l5:37:34

--CilNrpawd.)

ID:

DIL

Dinhtari
Astatr[ontuydfuni

(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas ubajo igaliotas administracijos vadovas)

YYr.bvlnlte*

APSKAITOS POLITIKOS KEITI]IIo IR T]S]\t INI\I APSKAITOS KI,AIDII

GRyNAsrs ppRvtnSrs en DEFIct'rAS pnrsS nuos,t
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