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AKMENES RAJONO SAVIVALDYBES VISIJOMENES SVEIKATOS BIURAS

BiudZetine lstaiga, V. Kudirkos 21,LT-85138 Naujo.iiAkmene, tel. 8 (425) 56964, el. p.info@akmenesvsb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenLl registre, kodas 303259146

Sutrumpintas ai5kinamasis ra5tas
2019 -09-30

I. BENDROJI DALIS

Akmenes rajono savivaldybds visuomenes sveikatos biuras ( toliau - Biuras), iregistruotas
Lietuvos Respublikos juridiniq asmenll registre 2014-03-07, kodas 303259146. Biuras yra

savivaldybes biudZetine istaiga, veiklos (funkcijq ) kodas 07 04 0l 02 (visuomenes sveikatos

prieZiDros uZtikrinimas). Veikla pagal EVRK (804230) ir (930a).

Biuras kontroliuojamq ar asocijuotq subjektq neturi.

Biuras finansuojamas i5 savivaldybes biudZeto ir i5 valstybes biudZeto valstybes

deleguotoms funkcijoms atlikti, uZtikdnant mokiniq visuomends sveikatos prieZi[r4 bei visuomenes

sveikatos stebesen4 ir stiprinim4 savivaldybeje.

2019-09-30 biure dirbo 13 darbuotojq.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuras rengia tarpines ir metines finansines ataskaitas. Ataskaitos rengiamos taikant

apskaitos principus pagal VSAFAS reikalavimus ir galiojanti Lietuvos respublikos biudZetiniq

istaigq istatym4 bei kitus teises aktus. Tarpini finansiniq ataskaitq rinkini sudaro Sios ataskaitos:

1. Finansines bDkles ataskaita;

2. Veiklos rezultatq ataskaita;

3. Sutrumpintas aiSkinamasis raStas,

Visos ataskaitos pateikiamos nacionaline valiuta - eurais.

Apskaitos klaida laikoma esmine, jeijos vertind i5raiSka yra didesne nei 0,08% praejusiq metq biuro

gautq finansavimo sumq, tai yra 121,13 €.

I5samesnd biuro apskaitos politika apra5yta 2018 m. finansiniq ataskaitq rinkinio aiSkinamajame
ra5te.

III.PASTABOS

Finansin6s biikl6s ataskaita

Pastaba Nr.1 I5ankstiniai apmokejimai ( ateinandiq laikotarpiq s4naudos) - 530,41 €.

Pastaba Nr.2 Gautinos sumos uZ parduotas paslaugas 96,00 €.Tai lop5elis-darZelis

.,B uratinas" skola uZ privalomuosius mokymus.

Pastaba Nr.3 Sukauptos gautinos sumos - 26576,41 €.

Pastaba Nr.4 Kitos gautinos sumos uZ komunalines paslaugas - 137,83€ ;
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Pastaba Nr.5 Pinigq banko s4skaitose likutis - 19751,96 C.

Is.iq:

I . iplaukos uZ paslaugas i5 kitq biudZetiniq istaigq - 2596,79 €. ;

2. biudZetine s4skaita - 18,00 €.;

3. projektine sEskaita - 17137,17 C.

Pastaba Nr.6 Tiekejams moketinos sumos - 473,83 €.

Tai sudaro neapmoketos s4skaitos tiekejams :

4.1 Telia Lietuva, AB - 43,58 € ;

4.2 AB Lietuvos paStas - 5,82€;
4.3 AB,,Energijos skirstymo operatorius" -30,49 €:
4.4 UAB ,,Norgauda" * 36,30 € ;

4.5 UAB ,,Akmends energija" - 63,07 €;
4.6 UAB ,,Akmends vandenys" - 16,54 € ;

4.7 VSI Siauliq regiono atliekq tvarkymo centras - 19,50 €.

4.8 Pociaus projektavimo imone - 75,00 €.

4.9 UAB ,,lgnitis" - 30,56 €.

4.10.Vaida Sarauskiene * 80,00 €.

4.1 1.UAB ,,Baltic Petroleum" - 72,97 €.

Pastaba Nr.7 Su darbo santykiais susijg isipareigojimai - 13447,45 €.

Tai sudaro :

1.1 darbo uZmokestis - 13248,11 €.

1.2 soc. draudimo imokos * 199,34 €.

Pastaba Nr.8 Sukauptos moketinos sumos - I 1 188,79 € ( sukauptos atostoginiq s4naudos).

Veiklos rezultatq ataskaita

Pastaba Nr.9 Pagrindines veiklos kitos pajamos - 6204,00 €.

Pastaba Nr.l0 Kitos veiklos pajamos -765,30 €. Tai apskaidiuotos pajamos uZ patalpq

nuom4.

Finansavimo sumos pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokyiiai per

ataskaitini laikotarpi

I eil. 4 st. Gautos finansavimo sumos i5 valstybes biudZeto - 113686,27 €.

2 eil. 4 st. Gautos finansavimo sumos i5 savivaldybes biudZeto - 29272,23 €.

2.1 . 4 st. Gautos finansavimo sumos i5 savivaldybes biudZeto nepiniginiam turtui - 925,39 €.

2.2.4 st. Gautos finansavimo sumos i5 savivaldybes biudZeto kitoms i5laidoms -28346,84 €.

3 eil. 4 st. Gautos finansavimo sumos i5 ES (projektas) - 63477,27 C.

1 eit. 9 st, finansavimo sumq i5 valstybes biudZeto sumaZejimas deljq panaudojimo veikloje

n2663.60 €.

L 1. 9 st. panaudota finansavimo sumq i5 valstybes biudZeto (NBDK) nepiniginiam turtui -
427,41 €.



1.2. 9 st. gautos finansavimq i5 valstybes biudZeto kitoms i5laidoms - 112236,19 €.

2 eil.9 st. finansavimo sumq i5 savivaldybes biudZeto sumaZejimas del jq panaudojimo

veikloje 29607,62 €..

2.1. 9 st. panaudota finansavimo sumq i5 savivaldybes biudZeto (NBDK) nepiniginiam

turtui - l3 14,10 €.

2.2.9 st. gautos finansavimo sumos i5 savivaldybes biudZeto kitoms i5laidoms -28293,52C.
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