
RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBES VISUOMENES SVEIKATOS BIURO

2019 METU III KETVIREIO FINANSINIV ATASKAITV SUTRUMPINTAS

ArSKrNAMAsrs ntSras

I. BENDROJI DALIS

L Raseiniq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuras (toliau - biuras) yra vie5asis

juridinis asmuo, turintis s4skaitas banke ir antspaudq 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 veikl4, tvirtina ir teises aktq nustatyta

tvarka keidia biuro nuostatus, priima sprendimus del biuro reorganizavimo, strukt[ros pertvarkos ir

kitus istatymuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.

3. Biuras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

4.Pagrindinis biuro veiklos tikslas - vykdyti visuomends sveikatos prieZilr4 savivaldybes

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

gyventojq sergamumq, skatinti kiekvienq dometis savo sveikata ir jos iSsaugojimo galimybemis.

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

paskutines dienos duomenimis.

6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biure dirbo 13 etatiniq darbuotojq iS jq 6 biuro darbuotojai ir

7 visuomenes sveikatos prieZilros specialistai dirbantys Svietimo 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, nera.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

nustatyta Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo 2l straipsnio 6 dalyje.

10. Biuras buhaltering apskait4 tvarko ir finansing atskaitomybg rengia vadovaujantis Siais

norminiais aktais:



- VieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymu ( Lietuvos Respublikos finansq ministro patvirtinti

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 savivaldyb€s visuomenes sveikatos biuro 2019 m. III ketvirdio finansiniq ataskaitq

rinkinisudaro:

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

judejimas per ataskaitini laikotarpi 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 ataskaitini laikotarpi.

Direktore Asta Montvydiene

Vyriausioji buhaltere

/'

Jurgita UmieZilte



2-ojo VSAFAS ,,Finansines bukles ataskaita"

2 priedas

(ZemesnioJo lygio vie5ojo sektoriaus subjektq, iSskyrus mokes[iq fondus ir iStekllq fondus, finansin0s btlklOs ataskaitos forma)

Raseiniq rajono savivaldybOs visuomends sveikatos biuras

(vie5ojo sektoriaus subjekto uba vie5ojo sektoriaus subjckq grupis pavadinimas)

3032l2456,Muziejaus g. 5, Raseiniai, Raseiniq r.sav. LT-60001

FINANSINIS BUKLIS ATASKAITA
PAGAL 2OI9 M. RUGSTJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 28 d. Nr. 3

Eil.
Nr.

Straipsniai
Pssta-
bos Nr,

PaskutinG
stsskaitinio

Paskutin0

ILGALAIKIS TURTAS 27 .30t,5t I 3.687,9

I Nematerialusis turtas 14.604, I i

I,l Pletros drbai

t.2 Programind iranga ir jos licencijos 14.604, I

I.3 Kitas nematerialusis turtas

t.4 Nebaigti projektai ir iSankstiniai mok6jimai

I.5 Prestiias

II, Ilgalaikis rnaterialusis tunas t2.697,42 I 3.687,9

It. I Zend

\,2 Pastatai

il.3 Infiastrukt[ros ir kiti statiniai

il.4 Nekilnojamosios kultrlros vertyb€s

I1.5 Maiinos ir irenginiai

II,6 Trmsporto priemonis

il.7 Kilnojmosios kultflros vertybds

I I.8 Baldai ir biuro jranga l.145,3(

II,9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas I 1.552,1 I 3.687,91

u.l0 Nebaigta statyba ir iSurkstiniai mokijimai

III, llgalaikis fi nansinis turtas

IV, Kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C, IRUMPALAIKIS TURTAS 6t.418,2t 7.062,65

I Atsargos 2.825,6:

l.l Strateginds ir neliediamos atsargos

t.2 Mediiagos, Zaliavos ir ikinis inventorius 2.825,64

t.3 Nebaigla gminti produkcija ir nebaigtos rykdyti sutartys

1.4 Pagminta produkcija, atsugos, skirtos parduoti (perduoti)

L5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II l$ankstiniai apmokdjimai t.572,t(

III. Per vienus metus gautinos sumos 28.055,1i 5.927,09

III.I Gautinos trumpalaikds finansinds sumos

fil.2 Gautini mokesdiai ir socialin€s imokos

trt.3 Cautinos finansavimo sumos

III.4 Cautinos sumos uZ turto naudojimq, parduotas prekes, turtq, paslaugas

ItI.5 Sukauplos gautinos sumos 28.055,72 5.921,0(.

il1.6 Kitos gautinos sumos

IV, Tmpalaikes investicijos

Pinigai ir pinigq ekvivalentai 29,024,7', L I 35,5(

IS VISO TURTO: 88.779,8: 20.750,5(

D. FINANSAVIMO SUMOS 55.003,04 t4.706,42

I I5 valstybds biudiato 1 .525,99 2.743,24

II I5 savivaldybes biudieto 4.t23,72

III. ti Europos Sqjungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq 43.353,3: I 1.963.18

IV. s kitq saltiniq

E. LSIPAREIGOJIMAI 32.09t,2s 4.322,44

t. llgalaikiai f sipareigojimai

I.l Ilgalaikiai finansiniai isipueigojimai

1.2 llgalaikiai atiddjiniai

I.3 Kili ilgalaikiai isipareigojimai



llgalaikiq atide.jiniq eirramqjq rnetq dalis ir tnunpalaikiai atidejiniai

Ilgalaikiq isipareigojimq oinrunqjq metq dalis

Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

Moketinos sumos i Europos S4lungos biudiet4

Mok€tinos surnos i biudietus ir fondus

Gr4iintini mokesdiai, imokos ir jq pemokos

YNASIS TURTAS

Ankstesniq metq pervir$is ar deficitas

VISO FINANSAVIMO SUMU, ISIPARETGOJIMV, GRYNOJO TURTO IR

Direktore
(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos

Vyr. buhaltere
(ryriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paraias) (vudm i pavarde)

Jurgita UmieZi0t0
(vardas ir pavardd)

2ia2

Asta Montlrydiene



3-iojo VSAFAS ,,Veiklos reailtatq ataskaita"

2 priedas

Raseiniu rajono savivaldybes vi:uoPenel :v.eikatos,biuras ., . .

- 

(v,"!"Jo skt"mmubj€klo ilba viGlojo *ktorius subjektq grupc pavadinimu)

3032 t2456, Muziej r.sav. LT-60001

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

VEIKLOS REZIJLTATU ATASKAITA

PAGAL 2OI9 M. RUGST,JO 30 D, DUOMENIS

2019 m. soalio 28 d. Nr.
(dab)

Vlr. buhaltere
(vyriausicis buhalteris (buhalteris))

Peruestinq pagrindines veiklos kitq pajmq suma

tR PARDUOry ATSARGV SAVIKAINA

IR ESMINIU APSKAITOS KLAIDV TAISYMO ITAKA

oBnrcrres pntes NUoSAVYBES METODO ITAKA

(vreSojo sektoriaus subjekto vadovc rbajo igaliotas administrrcijos

Asta Montwdiene+
(vudc ir pavrde)

Jucita UmieZiiite
(vsdc ir pavrd€)


