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I.

BENDROJI DALIS

Viešoji Įstaiga Biržų ligonin÷ (toliau - Įstaiga) yra viešoji sveikatos priežiūros įstaiga.
Pajamas už suteiktas medicinines paslaugas gauna iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo l÷šų.
Adresas: Vilniaus g. 115,Biržai, Lietuvos Respublika.
Steig÷ja yra Biržų rajono taryba.
Pagrindin÷ veikla sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas,
turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB banke. Sudaro ir teikia atskirus
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.
Veiklos apibūdinimas ir teikiamos paslaugos.
Biržų rajono savivaldyb÷s viešoji įstaiga Biržų ligonin÷ (toliau –ligonin÷ ) turi viešosios įstaigos
statusą. Teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas . Ligonin÷ - pelno nesiekianti įmon÷ ,
turinti organizacinį , ūkinį ir finansinį savarankiškumą.
Ligonin÷ teikia antrinio lygio stacionarines paslaugas:
- vidaus ligų, suaugusiųjų chirurgijos, suaugusiųjų ortopedijos ir traumatologijos, vaikų ligų,
ginekologijos, otorinolaringologijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos ( vaikų ir suaugusių
jų ).
- palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos(vaikų ir suaugusių).
- antrin÷s ambulatorin÷s sveikatos priežiūros;
pulmonologijos, chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos, fizin÷s medicinos ir reabilitacijos,
onkologijos chemoterapijos, nefrologijos, vaikų ligų, neurologijos, kardiologijos, endokrinologijos,
infekcinių ligų, ortopedijos ir traumatologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, radiologijos,
echoskopijos, endoskopijos, vaikų kardiologijos, vidaus ligų; urologijos;
- vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos;
- dienos chirurgijos:
- chirurgijos, vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos, akušerijos ir ginekologijos,
otorinolaringologijos;
- bendrosios praktikos slaugos.
- slaugos:
bendrosios praktikos, hemodializ÷s, fizin÷s medicinos ir reabilitacijos vaikų, anestezijos ir
intensyviosios terapijos, chemoterapijos;
- kineziterapijos
- akušerio praktikos
- logopedijos,
- masažo;
- hemodializ÷s;
- laboratorin÷s diagnostikos;

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2014 metų II – ojo ketvirčio paskutin÷s
dienos duomenis.
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga
neturi.
Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 238 .
.
II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINĮ
Apskaitos politika yra pateikta 2013 metų gruodžio m÷n.31d.metinių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte ir pateikta nepriklausomam auditoriui 2013 m. atliekant finansin÷s
atskaitomyb÷s auditą už 2013 metus. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir ataskaita gauta 2014 m.
kovo 13 d.
III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto
nepirko ir nenuraš÷.
2014 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje
nematerialiojo turto n÷ra.
Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio
materialaus turto iš įmon÷s l÷šų už 95345Lt, iš jų medicinin÷s įrangos už 32791Lt, transporto
priemonę spec. paskirties už 51900Lt ir kt. ilgalaikio turto už 10654Lt .
Pastaba Nr.3. Atsargos. Informacija apie atsargų vert÷s pasikeitimą per ataskaitinį
laikotarpį pagal atsargų grupes ;
Atsargų likutis 2014-06-30.
655347 LT
iš jų:
Vaistai ir medicinos priemon÷s
567691Lt
Ūkin÷s medžiagos
24186Lt;
Kuras
629Lt;
Maisto produktai
493Lt;
Mažavertis inventorius sand÷lyje
62348 Lt.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmok÷jimai
apmok÷jimus ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:
1.Pašto ženklai
2.Civilinio draudimo įmokos ir prenumerata

11316 Lt. Informacija apie išankstinius
814 Lt
10502 Lt.

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 862962Lt. Informacija apie per vienerius
metus gautinas sumas pateikta lentel÷je :
Eil.
Nr.
1.

Mok÷tojo pavadinimas
Panev÷žio TLK

Paskutin÷ ataskaitinio
laikotarpio diena (Lt)
844794

2.
3.
4.

Vilniaus TLK
Kauno TLK
Šiaulių TLK

1920
2453
6838

5.
6.

Klaip÷dos TLK
Tiek÷jai už prekes ir paslaugas

91
6866

Pastaba Nr.6. Pagrindin÷s veiklos kitos pajamos.
Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų detalizavimas :
-5305589 Lt pajamos iš PSDF už suteiktas antrines sveikatos priežiūros paslaugas
iš PSDF;
- 76609Lt pajamos už suteiktas kitas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
- 7243 Lt pajamos už kitas suteiktas mokamas paslaugas.
- 310698Lt finansavimo pajamos.
Pastaba Nr.7. Finansavimo sumų likutis 2014 m. birželio 30 d. 1746820LT
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį pateikta 4 priede.

Pastaba Nr. 8. Tiek÷jams mok÷tinos sumos 229317Lt: iš jų už vaistus ir medicinos
priemones 149756 Lt, už komunalines paslaugas 20306 Lt, už maitinimą ir skalbimą 34485
Lt, už kitas prekes ir paslaugas 24770 Lt.
Pastaba Nr. 9. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas 516322 Lt.
Pastaba Nr.10. Sukauptos atostogų rezervo sąnaudos

506377 Lt.

Neapibr÷žtųjų įsipareigojimų ar neapibr÷žtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų
pradžios iki paskutin÷s tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
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