RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBES VISUOMENES SVEIKATOS BIURO
2018 METU

II KETVIRiIO FINANSINIU ATASKAITV SUTRUMPINTAS
ATSKTNAMASTs

naSras

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
2. Biuro savininkas

-

- 303212456, adresas Muziejaus g. 5, Raseiniai.

Raseiniq rajono savivaldybe. Biuro savininko teises ir pareigas igyvendina

Raseiniq rajono savivaldybOs 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 visuomenes sveikatos prieZi[r4 savivaldybes

teritorijoje, mokyti bendruomeng sveikos gyvensenos, perspeti ligq ir traumq atsiradim4, sumaZinti
gyventojq sergamumq, skatinti kiekvien4 dometis savo sveikata ir jos iSsaugojimo galimybemis.

5. Sveikatos biuro finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2018 metq birZelio

menesio

paskutines dienos duomenimis.
6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biure dirbo l2 etatiniq darbuotojq i5 jq 5 biuro darbuotojai ir
7 visuomenes sveikatos prieZiflros specialistai dirbantys Svietimo istaigose.
7. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reikSti piniginiais vienetais

-

eurais.

8. Biuras kontroliuojamq arba asocijuotq subjektq neturi. Svarbiq sglygq ar aplinkybiq, kurios
paveiktq istaigos veikl4, nera.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. Visuomends sveikatos biuro

parengtos finansines ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai

nustatyta vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

10. Biuras buhaltering apskaitq tvarko
norminiais aktais:

ir

finansing atskaitomybg rengia vadovaujantis Siais

- 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 lstaigq darbuotojq ir kitq pedagoginiq darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos
apra5u

;

- LR Vyriausybes 2004 m.liepos 72 d. nfiarimu Nr. 876 ,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1999 m. birZelio 3 d' nutarimo Nr. 7l9,,Del inventorizacijos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo.,;
- LR Buhalterines apskaitos istatymu;
- LR Darbo kodeksu;
- Kitais apskait4 reglamentuojandiais LR
istatymais ir teises aktais.

III. PASTABOS
Raseiniq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro 2018 m.

II ketvirdio finansiniq

ataskaitq

rinkini sudaro:

'

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 s4naudos per ataskaitini laikotarpi.

Direktore

Vyriausioji buhaltere
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Jurgita UrnieZiDte
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3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita"
2 priedas
Raseiniq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuras
(Vie5ojo sektoriaus subjekto arba vieSojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

303212456.
(VieSojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskait4 kodas, adresas)

VEI KLOS REZULTATU ATASKAITA
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PAGRINDINES VEIKLOS PA.IAMOS

FINANSAVIMO PAJAMOS

l5 ES, uisienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq leiq

U IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOS
AGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS

pagrindines veiklos kitq pajarrq suma
AGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS
IR SOCIALINIO DRAUDIMO

VEJIMO IR AMORTIZACIJOS
NALINIU PASLAUGU IR RYSIU

VALIFIKACIJOS KELIMO
APRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

JrMO rR NURASYTU SUMU
IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA

KITU PASLAUGU
VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS

(t4't,4t

KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
NOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SANAUDOS
IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAKA
AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ITAKA
NUOSAVYBES METODO ITAKA
.YNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS

TENKANTIS rcONTNOLI UOIANdIATEI',{ SUEJEKTLII
IS MAZUMOS DALIAI
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