
RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBES VISUOMENES SVEIKATOS BIURO

2019 METU I KETVIREIO FINANSINIU ATASKAITV SUTRUMPINTAS

AISKINAMASIS nL5us

I. BENDROJI DALIS

1. 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.

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

Raseiniq rajono savivaldybes taryba, kuri koordinuoja biuro veiklE, tvirtina ir teises aktq nustatyta

tvarka keidia biuro nuostatus, priima sprendimus del biuro reorganizavimo, struktfiros pertvarkos ir

kitus istatymuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus'

3. Biuras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas'

4.pagrindinis biuro veiklos tikslas - vykdyti visuomenes sveikatos prieZi[r4 savivaldybes

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

gyventojq sergamum4, skatinti kiekvien4 dometis savo sveikata ir jos iSsaugojimo galimybemis'

5. Sveikatos biuro finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2019 metq kovo menesio

paskutines dienos duomenimis.

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

7 visuomenes sveikatos prieZifiros specialistai dirbantys Svietimo istaigose.

7. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reikSti piniginiais vienetais - eurais.

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

paveiktq istaigos veikl4, nera.

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 buhaltering apskaitq tvarko ir finansing atskaitomybg rengia vadovaujantis Siais

norminiais aktais:



- Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes lstatymu ( Lietuvos Respublikos finansq ministro patvininti

Vie5ojo sektoriaus buhalterines apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai) ;

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

patvirtintu Svietimo istaigq darbuotojq ir kitq pedagoginiq darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos

apra5u ;

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

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

- LR Buhalterines apskaitos istatymu;

- LR Darbo kodeksu;

- Kitais apskait4 reglamentuojandiais LR istatymais ir teises aktais.

III. PASTABOS

Raseiniq rajono savivaldybds visuomenes sveikatos biuro 2019 m.I ketvirdio finansiniq ataskaitq

rinkini sudaro:

. Finansines bflkles ataskaita 2-ojo VSAFAS 2 priedas, kuriame detalizuota ilgalaikio turto

judejimas per ataskaitini laikotarpf likutine verte, trumpalaikis turtas, finansavimo sumos,

isipareigoj imai, grynasis turtas per ataskaitini laikotarpi'

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

veiklos pajamos bei pagrindines veiklos sqnaudos per ataskaitinilaikotarpi.

Direktore Asta Montvydiene

Vyriausioji buhaltere 4* Jurgita UrnieZi[te



3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita'

2 priedas

Raseiniq raiono savivaldybes visuomends sveikatos biuras

(Vieiojo sektoriaus subjekto uba vie5ojo sektoriaus subjekq Snrpes pavadinimm)

303212456,

(Vie5ojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskaitq kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTAry ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 3I D, DUOMENIS

2019 m. balandZio 25 d. Nr. I

15 ES, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq

IR SOCIALINIU JMOKU PAJAMOS

Peruestinq pagrindines veiklos kitq pajmq sma

PAGRINDINES VEIKLOS S.INAUDOS

V PASLAUGU IR R

REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

IR PARDUOTU ATSARGV SAVI

VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IRESMINIV APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAKA

METODO JTAKA

YNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS

Direktore
(vieiojo soktoriaus subjekto vadovas uba jo igaliotas administracijos

Vyr. buhaltere Jurgita Umieziute

(ryriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vrdas ir pavudd)



2-ojo VSAFAS ,,FinansinOs btikles ataskaita"

2 priedas

(Zemesniojo lygio vieSojo sektoriaus subjektq, i5skyrus mokesliq fondus ir i5tekliq fondus, finansints bllkl6s ataskaitos forma)

Raseiniq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuras

(vie5ojo sektoriaus subjekto uba vielojo sekoriaus subjektq grupds pavadinimas)

FTNANSINTS BuXr.tS lUSX,ltU
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. balandZio 25 d. Nr. I

Eil.
Nr.

Straipsniai
Pasta-
bos Nr.

Paskutind Paskutin6

ILGALAIKIS TURTAS 12.975.9E I 3.687,9 l

I, Nematorialusis hrrtm

I,I Pletros drbai

t.2 Progrmind irmga ir jos licencijos

I.3 Kitas nematerialusis turtas

t.4 Nebaigti projektai ir iiankstiniai mokdjimai

I,5 PrestiZas

II. llgalaikis materialusis turtas t2.97 s,98 13.687,91

ltt ZemE

il.2 Pastatai

u.3 Infrastrukttuos ir kiti statiniai

u.4 Nekihojmosios kult[ros Yertyb6s

II.5 Ma5inos ir irenginiai

u.6 Trmsporto priemon6s

il.7 Kilnojmosios kultUrcs v€dybes

II.8 Baldai ir biuo irmga

u.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas t2.975,91 13.687,9 I

It. l0 Nebaigta statyba ir i5ankstiniai mokdjimai

II I. lgalaikis fi nmsinis turtas

IV. Kitas ilgalaikis turtas

B, BIOLOGINIS TURTAS

C. IRUMPALAIKIS TURTAS 63.24s,0t '7.062,65

I Atsrgos

t.l Strategines ir neliedianos atsrgos

t.2 Mediiagos, Zaliavos ir 0kinis inventorius

l.J Nebaigta gminti produkcija ir nebaigtos vykdyi sutartys

L4 Pagminla produkcrja, atsargos, skirtos puduoti (perduoti)

1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas prduoti

II Iianlstiniai apmokejimai

ilt. Per Yienus metus gautinos smos 26.985,3t s.927,01

Iil.I Gautinos trumpalaikds finmsines smos

|t.2 Gautini mokesdiai ir socialin6s imokos

III.3 Gautinos finmsavimo smos

ilt.4 Gautinos smos uZ turto naudojimq, prduotas prokos, hftq, paslaugas

III,5 Sukauptos gautinos smos 26.985,3t 5.927,09

III.6 Kitos gautinos sumos

IV Trumpalaikds investicijos

Pinigai ir pinigq ekvivalentai 36.2s9,7C L r35,5(

IS VISo TURTO: 76.22t,0i 20.750,s6

D. FINANSAVIMO SUMOS 48.583,9' t4.706,42

t. I5 valstybes biudieto 5.594,3 2.743,24

I. I5 savivaldybds biudZeto

lIl. 15 Euopos Sqjmgos, uisienio valsrybiq ir tarptautiniq orgmiacijrl 42.989,6( I 1.963,1i

lv. tS kitq Saltiniq

E. ISIPARIICOJIMAI 25.907,52 4.322,44

I llgalaikiai lsipueigoj imai

t.l Ilgalaikiai finansiniai isipreigojimai

T,2 Ilgalaikiai atidijiniai

I.3 Kiti ilgalaikiai f sipreigojimai

(data)



Ilgalaikiq atid€jiniq einamqjq metq dalis ir tmpalaikiai atiddjiniai

Ilgalaikiq isipueigojimq einmqjq metq dalis

Mok6tinos subsidijos, dotacijos ir finmsavimo sumos

Mok€tinos smos iEuropos Sqimgos biudZetq

Mok6tinos smos i biudZptus ir fondus

GrqZintini mokesdiai, imokos ir jq pemokos

Ankstesniq metq perviriis u deficitas

IS VtSO FINANSAVIMO SUMU, JSIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TI'JRTO IR

Direktore Asta Montvydiene
(vudas ir pavard6)

Jurgita UmieZiute
(vrdas ir pavard6)

("t"S"I" *k""i* subjekto vadovas rbajo fgaliotas administracijos

VYr. buhaltere

(rryriausiasis buhalteris (buhalteris)) (puaSas)


