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I. BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė įsteigta 1997 m. spalio 27 d., buveinė yra J. Basanavičiaus g.10,
Kuršėnų miestas, Šiaulių rajonas. Identifikavimo kodas – 175875052. Įstaigos veikla – ligoninių
gydymas ir slauga. Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Šiaulių rajono savivaldybė. Įstaiga yra
atskiras juridinis vienetas turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą Luminor banke.
Įstaigos pagrindinis finansavimo šaltinis privalomasis sveikatos draudimas. Pasirašytos sutartys su
Šiaulių teritorine ligonių kasa . Kiti lėšų šaltiniai yra : valstybės lėšos, savivaldybės biudžeto tiksliniai
asignavimai, Europos Sąjungos fondų lėšos, gautos lėšos iš fizinių ir juridinių asmenų, pagal sveikatos
priežiūros sutartis už suteiktas mokamas paslaugas, iš kitų šaltinių pagal paramos - labdaros įstatymą.
Įstaiga sudaro ir teikia atskiras žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. birželio 301d. duomenis.
Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus ( toliau – VSAFAS ). Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama
finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis
ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje
dirbo 120 darbuotojai.
II. APSKAITOS POLITIKA

.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinė - kompiuterinė apskaitos sistema „ Būtent“
pritaikyta pagal VSAFAS reikalavimus.
Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Kadangi tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų I pusmečio
pabaiga, tai informacija pateikiama nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio
laikotarpio dienos, t. y .( nuo 2022-01-01 iki 2022-06-30 )
Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas pateikti informaciją apie Kuršėnų ligoninės finansinę
būklę ir veiklos rezultatus, t..y. apie turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas.
Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujamės šiais
principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, piniginio mato ir atsargumo.
.
Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos apskaitos politikoje esminių klaidų taisymo nebuvo.

III.PASTABOS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Įstaigos ilgalaikį turtą sudaro : nematerialusis turta ir ilgalaikis materialusis turtas.Visas
turtas įstaigos finansinėje apskaitoje apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis turtas pripažįstamas ir
registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio turto
pripažinimo kriterijus.
1.Nematerialus turtas: informacija apie nematerialojo turto balansinės vertės pasikeitimą
per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-ojo VSAFAS 1 priede.
2. Ilgalaikis materialusis turtas : informacija apie ilgalaikio materialojo turto balansinės
vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS 1 priede.
3. Trumpalaikis turtas: Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Inventoriaus apskaita
tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Informacija apie balansinę atsargų vertę per ataskaitinį laikotarpį
pateikiama 8-ojo VSAFAS 1 priede
4 . Finansavimo sumos: Kuršėnų ligoninės finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį
ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
1. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo įplaukų už teikiamas slaugos ir palaikomojo gydymo,
ambulatorines medicinines paslaugas pacientams ir socialinės globos paslaugas . Įstaiga vykdo projektą
„Geriatrijos dienos stacionaro ir ambulatorinių paslaugų plėtra„. Šiaulių rajono savivaldybė per ataskaitinį
laikotarpį pervedė 106200 Eur. finansavimo sumą įstaigos modernizavimui. Per ataskaitinį laikotarpį iš
savivaldybės lėšų panaudota 30659,31 Eur. Kitam pusmečiui liko 75540,69 Eur. įvairiems darbams
užbaikti. Pagal vykdomą projektą „ Geriatrijos dienos stacionaro ir ambulatorinių paslaugų plėtra „ I
pusmečio paskutunei dienai banko atsiskaitomojoje sąskaitoje liko 44771,15 Eur. Šiaulių TLK už suteiktas
medicinines paslaugas per praėjusius laikotarpius atsiskaitė birželio mėn. pabaigoje. Todėl už
atsiskaitomąjį laikotarpį grynųjų pinigų likutis atsiskaitomoje sąskaitoje padidėjo.
2. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 37470,33 Eur.
3. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų
sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos ligoninės veiklai,
nebuvo.
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