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                                               SUTRUMPINTAS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 PRIE  2013 METŲ  I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
          
 

I. BENDROJI DALIS 

1. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ( toliau tekste – biuras) yra 
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės biudžeto visiškai ar iš dalies išlaikoma 
savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga. 

2. Biuro steigėjas - Alytaus miesto savivaldybės taryba. Alytaus miesto savivaldybės taryba 
2008-05-29 sprendimu Nr. T-107 patvirtino Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro nuostatus. 

3. Pagrindinė biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais 
reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas 
fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje 

4. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį 
savarankiškumą. Biuro buveinės adresas: Daugų g. 5A, Alytus. Biuro kodas 301768543. 

5. 2013 m. I ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 18. 
6. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę biuro veiklą, biuro darbuotojai neįžvelgia. 
7. Biuras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 
8. Biuro finansinė ataskaita teikiama už 2013 m. I ketvirtį. 
9. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – litais. 
 

II. PASTABOS 
 
 

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio 
ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai: 

1. Atsargų ir ūkinio inventoriaus balansinėje sąskaitoje 2013-03-31 buvo 63084,79 Lt, o  
nebalansinėje sąskaitoje  46438,31 Lt. 

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu 
Nr.1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto „Su darbo 
santykiais susijusios išmokos“ (Žin., 2008, Nr. 143-5725) apskaičiuotos darbuotojų nepanaudotos 
kasmetinės atostogos pripažintos sukauptomis gautinomis sumomis ir parodytos balansinėje 
sąskaitoje (2966,11 Lt., iš jų 2264,54 Lt. darbo užmokestis, 701,57 Lt. socialinio draudimo 
įmokos). 

3.  Finansinės būklės ataskaitoje 2013 m. kovo 31 d. pateikiamos ilgalaikio turto, atsargų  
likutinės vertės, sukauptos finansavimo sumos ir pinigų likutis banko sąskaitoje. 



4. Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius lentelę per ataskaitinį 
laikotarpį pateikiame šio rašto 1 priede. 

5.  Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo finansavimo sumos ir ilgalaikis turtas. Buvo užbaigti 
pastato Daugų g. 5A einamojo remonto darbai ir užregistruoti atitinkami pakeitimai registrų centre. 
Biuras patalpas, esančias Daugų g. 5A, naudoja pagal panaudos sutartį, todėl balansinę turto vertę 
pasididino Alytaus miesto savivaldybė, kuri perėmė finansavimo sumą sukauptą nebaigtos statybos 
sąskaitoje viso 327880,01 Lt. Darbai buvo finansuoti valstybės biudžeto lėšomis 49182,00 Lt ir ES  
lėšomis 278698,01 Lt. 

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje 2013 m. kovo 31 d. pateiktos finansavimo pajamos ir 
pagrindinės veiklos sąnaudos. 

7. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių 
metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. 

8.  Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta. 
9. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro restruktūrizavimas arba veiklos 

nutraukimas nenumatomas. 
10. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių 

ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos biuro 
veiklai, nebuvo. 
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