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I. BENDROJI DALIS

VieSoji istaiga Kur5enq ligonine fsteigta 1997 m. spalio 27 d., buveine yra J. Basanavidiaus 9.6,
Kur5enq miestas, Siauliq rajonas. Identifikavimo kodas - 175875052. {staigos veikla - ligoniniq
gydymas ir slauga. Steigejas ir kontroliuojantis subjektas yra Siauliq rajono savivaldybe. fstaiga yra
atskiras juridinis vienetas turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitomqj4 s4skait4 Luminor banke.

Istaigos pagrindinis finansavimo Saltinis privalomasis sveikatos draudimas. Pasira5ytos sutartys su
Siauliq teritorine ligoniq kasa ir kitomis Lietuvos teritorinemis kasomis. Kiti le5q Saltiniai yra
valstybes leSos, savivaldybes biudZeto tiksliniai asignavimai, Europos SEjungos fondq leSos, gautos
leSos i5 fiziniq ir juridiniq asmenq, pagal sveikatos prieZiiiros sutartis uZ suteiktas mokamas paslaugas,
i5 kitq Saltiniq pagal paramos - labdaros istatym4. {staiga sudaro ir teikia atskiras Zemesniojo lygio
finansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius. Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas
pagal 2020 m. rugsejo 3Od.duomenis. fstaigos parengtos finansines ataskaitos atitinka vieSojo
sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus ( toliau - VSAFAS ). istaiga, tvarkydama
buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5ojo
sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka. {staigos finansiniai metai
sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoj e istaigoj e 1 27 darbuotoj ai.

II. APSKAITOS POLITIKA

. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterine - kompiuterine apskaitos sistema ,, Bfltent"
pritaikyta pagal VSAFAS reikalavimus.

{staiga, tvarkydama buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

Kadangi tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendoriniq metq pirmojo
ketvirdio pabaiga, tai informacija pateikiama nuo ataskaitiniq metq pradZios iki paskutines tarpinio
ataskaitinio laikotarpio dienos, t. y .( nuo 2020-01-01. iki2020- 09 - 30 )

Finansiniq ataskaitq rinkinio tikslas pateikti informacij4 apie Kur5enq ligonines finansing
bUklg ir veiklos rezultatus, t..y. apie turt4, finansavimo sumas, isipareigojimus, pajamas ir s4naudas.

Tvarkydami apskait4 ir sudarydami finansiniq ataskaitq rinkini vadovaujames Siais
principais: kaupimo, veiklos tgstinumo, periodiSkumo, piniginio mato ir atsargumo.

Per ataskaitini laikotarpi istaigos apskaitos politikoje esminiq klaidq taisymo nebuvo.



III.PASTABOS

FINAI\SINNS NOXT,BS ATASKAITA

i. Ilgalaikis turtas:
Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas apskaitomas isigijimo savikaina. Ilgalaikis materialus turtas

pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir
V S AFAS nustatytus il gal aikio materialioj o turto pripaZinimo kriterij us.

2. Trumpalaikis turtas:
Atsargos apskaitomos isigijimo savikaina. Inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose.

3. Finansavimo sumos.
Vie5osios istaigos Kur5enq ligonines finansavimo sumq pagal Saltinius, tiksling paskirti ir jq pokydiai per

ataskaitini laikotarpipateikti 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4 priede.

VEIKL O S RE ZULTATU ATASKAITA

1. Per ataskaitini laikotarpi istaiga gavo iplaukq uZ teikiamas slaugos ir palaikomojo gydymo,
ambulatorines medicinines paslaugas pacientams ir socialines globos paslaugas.

2. Grynasis pervir5is ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare 189902,91 Eur.

3. Per laikotarpi nuo paskutines tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansiniq ataskaitq
sudarymo dienos reik5mingq ivykiq, kurie Siuo metu ar ateityje galetq tureti itakos ligonines veiklai,
nebuvo.
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