
KURŠĖNŲ LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, J.Basanavičiaus g.6, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių r., tel.(8 41) 58 1451,
faks. (8 41) 585741, el.p.vikl.sekretoriatas@kursenai-medicina.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 175875052

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 metų rugsėjo 30d.

2017-1l-/6Nr. S - 5"'10
Kuršėnai

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė įsteigta 1997 m. spalio 27 d., buveinė yra J. Basanavičiaus
g.6, Kuršėnų miestas, Šiaulių rajonas.

Identifikavimo kodas - 175875052.
Įstaiga vykdo ligoninių veiklą.
Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Šiaulių rajono savivaldybė. Įstaiga yra atskiras

juridinis vienetas turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB " Luminor Bank "
banke. Įstaigos pagrindinis finansavimo šaltinis privalomasis sveikatos draudimo
fondas. Sudarytos sutartys su Šiaulių teritorine ligonių kasa ir kitomis Lietuvos teritorinėmis
kasomis. Įstaiga sudaro ir teikia atskiras žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017m.rugsėjo 30d. duomenis.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 152 fiziniai darbuotojai.

II.APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos lr fi-
nansmes 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.

Kadangi tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pirmo
ketvirčio pabaiga, tai informacija pateikiama nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio
ataskaitinio laikotarpio dienos, t. y .( nuo 2017-01-01. iki 2017-09-30)

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema "Būtent" kuri pritaikyta
pagal VSAFAS reikalavimus. Įstaigos lėšų šaltiniai yra:

1. Privalomojo sveikatos draudimo lėšos .
2. Valstybės lėšos.
3. Savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai.
4. Europos Sąjungos fondų lėšos.
5. Lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų ,pagal sveikatos priežiūros sutartis už

suteiktas mokamas paslaugas.
6.Iš kitų šaltinių pagal paramos- labdaros įstatymą.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Kuršėnų ligoninės veiklą finansinių
ataskaitų sudarymo dieną, nėra. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos apskaitos politikoje esminių
klaidų taisymo nebuvo.



III.PASTABOS,
Ataskaitinį laikotarpį įstaiga baigė 43283 Eurųperviršiu.Įstaigos veiklos ir :tinansiniės

būklės rezultatai atsispindi pateiktose ataskaitose.
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