RASEINIIJ RAJONO SAVIVALDYBES VISUOMENES SVEIKATOS BIURO
2018 METU

I KETVIRdIO FINANSINIU ATASKAITV SUTRUMPINTAS
ATSKINAMASIS nq.Sras

I. BENDROJI DALIS
1. Raseiniq rajono savivaldybds visuomenes sveikatos biuras (toliau - biuras) yra vie5asis
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 savivaldybds taryba, kuri koordinuoja biuro veikl4, tvirtina ir teises aktq nustatyta
tvarka keidia biuro nuostatus, priima sprendimus del biuro reorganizavimo, struktlros pertvarkos ir

kitus istatymuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.
3. Biuras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

4.Pagrindinis biuro veiklos tikslas

-

vykdyti visuomenes sveikatos prieZiur4 savivaldybes

teritorijoje, mokyti bendruomeng sveikos gyvensenos, perspeti ligq ir traumq atsiradim4, sumaZinti
gyventojq sergamum4, skatinti kiekvien4 dometis savo sveikata ir jos i5saugojimo galimybemis.

5. Sveikatos biuro finansiniq

ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 2018 metq kovo menesio

paskutines dienos duomenimis.
6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biure dirbo 12 etatiniq darbuotojq

iS

jq

5 biuro darbuotojai

ir

7 visuomenes sveikatos prieZitiros specialistai dirbantys Svietimo istaigose.
7. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys iSreik5ti 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

10. Biuras buhaltering apskait4 tvarko
norminiais aktais:

ir

2l

straipsnio 6 dalyje.

finansing atskaitomybg rengia vadovaujantis Siais

- Vie5ojo

sektoriaus atskaitomybes istatymu

(

Lietuvos Respublikos finansq ministro patvirlinti

Vie5ojo sektoriaus buhalterines apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai)

- Lietuvos Respublikos

;

ir

mokslo ministro 2011 rn. liepos 18 d. isakymu Nr. V-1315
patvirtintu Svietimo istaigq darbuotojtl ir kitq pedagoginiq darbuotojq dalbo apmokejimo tvarkos
apra5u;

Svietimo

.

- LR Vyriar"rsybes 2004 m. iiepos i2 d, nutarirnu Nr. 876 ,,Ddl Lietuvos Respublikos Vyriausybds
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 2018 m.

I ketvirdio finansiniq ataskaitq

rinkini sudaro:

r

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

judejimas per ataskaitini laikotalpi likutine verte, trumpalaikis turtas, finansavimo sumos,
isipareigojimai, grynasis turtas per ataskaitini laikotarpi.

'

Veiklos rezultatq ataskaita 3-ojo VSAFAS 2 priedas, kuriaure detalizuota pagrindin"s
veiklos pajamos bei pagrindines veiklos s4naudos per ataskaitini laikotarpi.

Direktore

Vyriausioji buhaltere

$-/

'fl'

Asta Montvydiene
.Turgita

UrnieZilte

3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita"
2 priedas

Raseiniq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuras
(VieSojo sektoriaus subjekto

rba

vie5ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimm)

303212456,
(Vre5ojo sektorraus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskaitq kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATV ATASKAITA

PACAL 2OI8 M. KOVO 31 D. DT]OMENIS
2018 m. balandZio 25

d. Nr.

I

Pastabos Nr.

I5 ES,

uZsimio valstybiq ir tarytautiniq orgmizacijq ldiq
U IR SOCIALINIV IMOKU PAJAMOS

AGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS

pagrindines veiklos kitq pajarnq surna
PAGRTNDTNES VEIKLOS S4NAUDOS

NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS

KOMUNALINIU PASLAUGU IR R

VALIFIKACIJOS KELIMO
APRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

IR PARDUOTU ATSARGV SAVIKAINA

658,7 I

VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS

(5 1,4

VEIKLOS REZULTATAS
VESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS
ANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KETTIMO IR ESMINIU APSKAITOS KLAIDU
YNASIS PERV

AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ITAK4

NUOSAVYBES METODO ITAKA
YNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS

Direktore
(vielojo sektoriaus subjekto vadovr rbajo igaliotm administracijos

Asta Montvydiene

Vyr. buhallere

Jurgita Urnieziute

(ryriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vudr

ir pavad6)

(vadu ir

pavarde)

l

2-ojo VSAFAS,,Finansines biikles ataskaita..
2 priedas

(Zemesniojo lygio vieSojo sekforinus subjektq, ilskyrus mokesliq fondus ir i5tekliq fondus, finansinos btikl6s rtaskeitos
fornra)
Raseiniq rajono savivaldybes visuomen6s sveikatos biuras
(viesojo sektonaus subjekto arba viesojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

3032t2456,

(vie5ojosektoriausstrbjekto'parenguSiotinansinesbuklesataskaita(konsolrduotqiqt.inan@
FINANSINES BTJKLTS ATASKAITA

PACAL 2()I8 M. KOVO 3I D. DUOMENIS
2018 m. balandZio 25

d. Nr.

I

(dara)

Eir.

Straipsn iai

Nr.

Pasta-

Paskutin€

Pasku tind

bos Nr.

afrsk, itin in

Dradi usio

ILGALAIKIS TURTAS
Nemalerialusis tunas

I-

t.

Plitros darbai

I

t.2

Programine iranga ir jos licencijos

L3

Kitas nematerialusis tuilas

4

Nebaigli projektai ir iSanksriniai mokejinrai

5

PrestiZas

II,

llgalaikis materialusis turlas

II. I

Zemd

IT.2

Pmtatai

II.3

Infrastruktiiros tr kili statiniai

II.4

Nekilnojanrosios kulturos vertybes

II.5

MaSinos ir jrenginiai

II.6

Transporto priemon€s

\.7

Kilnojarnosios kultUros verybes

II.8

Baldar ir biuro jranga

II.9

Kitas ilgalaikis nraterialusis turtas

II,IO

lt.

I

Nebaigta statyba ir iSankstiniai mokejinrai

Ilgalaikis finansinis tultas

IV.

Kitas ilgalaikis turtas

B

BIOLOGINIS TURTAS

C.

IRUMPALAIKIS TURTAS

I

Atsargos

I.

Med2iagos, Zaliavos ir Ukinis inventorius

t.3

Nebaigta ganrinti produkcrja ir nebaiglos vykdyti sutartys

t.4

Pagarninta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.

4.8 t r ,0,

6.205,95

4.81t,07

5ankstiniai apnrokejinrai
?er vienus melus gautillos suntos

III,I

Gautinos trumpalaik0s finansines sumos

I\.2

Gautini mokesdiai ir socialines jmokos

III,3

Gautinos tinansavinro sutlros

nt.4

Gautinos sumos uZ turto naudojimq, parduolas prekes, turt4, paslaugas

III.5

Sukauptos gautinos sumos

III.6

Kitos gautinos sumos

IV,

t6.205,9:

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skifias parduoti

I.5

II

4.84

Strategines ir neliediamos atsargos

t

1.2

II,

l,l

t6.28s,21

I

Trumpalaikes investicijos
Pinigai ir pinigq ekvivalenrai
IS VISO TURTO:

D,

FINANSAVIMO SUMOS

I

IS

II

lS

savivaldybes biudZeto

III

IS

Europos Sqjungos, u2sienio valstybiq ir tarptautiniq orgatrizacrjr.l

IV

IS

kitq Saltinirl

E.

ISIPAREIGOJIMAI

79,2C

t6.28s,21

30,05
4.84

I,l

valsrybes biudZeto

I

5.600,5 I

4. I 53,2t

Ilgalaikiai

fi

nansiniai isrpareigojinrai

llgalaikiai alidejiniai

llgalaikiq atidejiniq einaniqlq metq dalis ir trunrpalaikiai atidejiniai
Ilgalaikiq isipareigojinrq eiuanrtljq nrettl dalis
Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavinro sunros
Mok€tinos sunlos j Europos SAjungos biudZel4
Moketinos sunros j biudZetus ir fondus

Crq2intini nrokesdiai, lmokos

irjq

pernrokos

Su darbo santykiais susijg isipareigojinrai

Kiti trurlpalaikiai f sipareigoj iurai
YNASIS TURTAS
Dalininkq kapitalas

Ankstesniq metq pervirSis ar dellcitas

vtso

FINANSAVTMO SUMU, IStPARETGOJIMV, CRYNO.TO TURTO IR

Direklore
(vieSojo scktoriaus subjekto vadovas arba

Asta Montvydiene

jo

jgaliotas adnrinistracijos

Vyr. buhaltere
(vyriausiasis buhalteris (buhalreris))

(vardas ir pavard€)

Jurgita UrnieZiiite
(vardas ir pavarde)

