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TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
2019 METŲ I-OJO KETVIRČIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-04-29 Nr. SDI. BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga Biržų ligoninė (toliau - Ligoninė) yra asmens sveikatos priežiūros viešoji
įstaiga.
Ligoninė savo veikloje vadovaujasi įstatais (įstatų paskutinio patvirtinimo data 2013 m.
birželio 27 d.), Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo
ir kitais įstatymais bei teisės aktais.
Biržų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Biržų ligoninė turi viešosios įstaigos statusą.
Ligoninė yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo,
turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, turintis savo antspaudą bei
atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB banke.
Adresas: Vilniaus g. 115, LT- 41115 Biržai, Lietuvos Respublika.
Ligoninės steigėjas yra Biržų rajono savivaldybė.
Pagrindinė Ligoninės veikla - sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
Pajamas už suteiktas medicinines paslaugas Ligoninė gauna iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo lėšų.
Ligoninė sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.
Veiklos apibūdinimas ir teikiamos paslaugos.
Ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Biržų rajono savivaldybės sveikatos
priežiūros įstaiga, teikianti antrines stacionarines sveikatos priežiūros, antrines ambulatorines
sveikatos priežiūros, pirmines stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios
pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų), dienos chirurgijos, hemodializės, laboratorinės diagnostikos
paslaugas.
Pagrindinis Ligoninės veiklos tikslas – Lietuvos gyventojų sveikatos priežiūra, prieinamų ir
tinkamų Ligoninės licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
Ligoninės veiklą apibrėžia sveikatos priežiūros licencija Nr. 708 išduota Valstybinės
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999 m.
rugsėjo 23 d.
Vadovaujantis galiojančia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija ligoninė gali
užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:
- Antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros: vidaus ligų, suaugusiųjų chirurgijos,
suaugusiųjų ortopedijos ir traumatologijos IIA, IIB, IIC, vaikų ligų II, ginekologijos IIA, IIB, IIC,
nėštumo patologijos IIA, otorinolaringologijos II, reanimacijos ir intensyvios terapijos I-I (vaikų ir
suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyvios terapijos I-II (vaikų), reanimacijos ir intensyvios terapijos
I-II (suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyvios terapijos II (suaugusiųjų);
- Pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios
pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų);

- Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, neurologijos,
kardiologijos, endokrinologijos, infekcinių ligų, ortopedijos ir traumatologijos, radiologijos,
pulmonologijos,
anesteziologijos ir reanimatologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos,
nefrologijos, vaikų ligų, vaikų kardiologijos, akušerijos ir ginekologijos, chirurgijos,
neurochirurgijos, echoskopijos, endoskopijos, onkologijos chemoterapijos, urologijos,
otorinolaringologijos;
- Akušerio- akušerio praktikos;
- Kitos ambulatorinės: vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, kineziterapijos,
logopedijos, masažo;
- Bendrąsias: dienos chirurgijos (chirurgijos, vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos,
akušerijos ir ginekologijos, otorinolaringologijos), hemodializės, laboratorinės diagnostikos;
- Slaugos: bendrosios praktikos slaugos, hemodializės slaugos, fizinės medicinos ir
reabilitacijos slaugos, vaikų slaugos, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos, chemoterapijos
slaugos;
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų I- ojo ketvirčio paskutinės dienos
duomenis.
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Ligoninė
neturi.
Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 227
II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ
Apskaitos politika yra pateikta 2018 metų gruodžio mėn. 31d. metinių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte ir pateikta nepriklausomam auditoriui 2018m. atliekant finansinės
atskaitomybės auditą už 2018 metus. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir ataskaita gauta 2019 m.
kovo 15 d.
VšĮ Biržų ligoninės parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus.
III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto nepirko ir nenurašė.
2019 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje
nematerialiojo turto nėra.
Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.
Per ataskaitinį laikotarpį Ligoninė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 52471 Eur. iš jų: iš
įmonės lėšų - medicininės įrangos už 42178 Eur.
Materialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu
14856Eur.
Pastaba Nr. 3. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį
pagal atsargų grupes.
Atsargų likutis 2019-03-31
96216 Eur., iš jų:
Vaistai ir medicinos priemonės
76040Eur;
Ūkinės medžiagos
4686 Eur;
Kuras
157 Eur;
Maisto produktai
31 Eur;
Mažavertis inventorius sandėlyje
15302Eur.
Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai – 3213Eur. Informacija apie išankstinius
apmokėjimus ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

1. Pašto ženklai
2. Civilinio draudimo įmokos ir prenumerata

203Eur,
3010Eur.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos - 306855 Eur. Per vienerius metus gautinos sumos už
paslaugas sudaro teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas už paslaugas. Informacija apie per vienerius
metus gautinas sumas pateikta lentelėje:
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
Eil.
Mokėtojo pavadinimas
diena (Eur)
Nr.
1.
Panevėžio TLK
304573
2.
Vilniaus TLK
213
3.
Kauno TLK
1064
4.
Šiaulių TLK
290
5.
Klaipėdos TLK
104
6.
Tiekėjai už prekes ir paslaugas
71239
Pastaba Nr. 6. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.
Ligoninės tipinės veiklos pajamos yra pagrindinės veiklos pajamos, susiję su asmens
sveikatos priežiūros veikla ir kita veikla.
Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų detalizavimas:
-916760Eur. pajamos iš PSDF už suteiktas antrines sveikatos priežiūros paslaugas;
-13608 Eur. pajamos už suteiktas kitas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
- 596 Eur. pajamos už kitas suteiktas mokamas paslaugas;
- 15552 Eur finansavimo pajamos.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumų likutis 2019 m. kovo 31 d. - 109569 Eur.
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį pateikta 4 priede.
Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos - už vaistus ir medicinos priemones –
- už komunalines paslaugas - už maitinimo paslaugas
- skalbimo paslaugas - už kitas prekes ir paslaugas

71239 Eur, iš jų:
29086 Eur,
14398 Eur,
8761 Eur,
3841 Eur,
15153 Eur.

Pastaba Nr. 9. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas -214040 Eur.
Pastaba Nr. 10. Sukauptos atostogų rezervo sąnaudos - 254568Eur.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų
pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
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