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Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau vadinama – NVSPL) yra
biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti visuomenės sveikatos priežiūros strategiją visuomenės sveikatos
stiprinimo ir ligų profilaktikos srityje, užtikrinanti visuomenės sveikatos saugą, atliekant laboratorinius
tyrimus.
Identifikavimo kodas - 195551983, buveinės adresas - Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, Lietuvos
Respublika. Telefonas (8 5) 270 9229, faksas (8 5) 210 4848. Elektroninio pašto adresas
nvspl@nvspl.lt. Interneto tinklapis: http://www.nvspl.lt.
NVSPL savininkė yra valstybė. NVSPL savininko teises ir pareigas įgyvendina Sveikatos
apsaugos ministerija. Nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m.
rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-740 „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos
nuostatų patvirtinimo“.
NVSPL savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos
sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos
Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, kitais įstatymais bei teisės
aktais, NVSPL nuostatais, NVSPL darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais
dokumentais.
NVSPL sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinius. Ketvirtinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2011 metų kovo 31-os
dienos duomenis. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos
piniginiais vienetais – litais.
NVSPL akredituota Vokietijos akreditavimo tarnybos pagal standartą LST EN ISO 17025:2006.
NVSPL Kokybės kontrolės bei Mikrobiologinių mitybos terpių gamybos skyriai sertifikuoti pagal
kokybės standartą LST EN ISO 9001:2008.
NVSPL vykdo teisės aktais nustatytas funkcijas ir yra išlaikoma iš valstybės biudžeto asignavimų
ir kitų įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų finansavimo šaltinių. Pagrindinės 2011 m.
vykdomos programos - Visuomenės sveikatos stiprinimo (valstybės biudžeto lėšos), Visuomenės
sveikatos stiprinimo (asignavimų valdytojo pajamų įmokos). 2011 metais NVSPL vykdo šiuos
projektus:
1. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo „Infekcinių ligų prevencijos
ir epidemiologinės priežiūros sistemos gerinimas Lietuvoje“;
2. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo „III biosaugumo lygio
laboratorijos įsteigimas Lietuvoje“;
3. Roberto Kocho instituto Vokietijoje kuruojamo projekto Establishment of Quality Assurances
for Detection of Highly Pathogenic Barteria of Potential Bioterrorism Risk (toliau - EQADeBa)
finansuojamo iš PHEA lėšų (angl. Public HeaLt.h Executive Agency).
NVSPL veiklos tikslai: vykdyti teisės aktuose nustatytas funkcijas sveikatos priežiūros srityje
atliekant laboratorinius tyrimus, reikalingus: visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėti, užkrečiamųjų ligų
diagnostikai ir profilaktikai, visuomenės sveikatos saugos kontrolei bei vykdyti etaloninius
(referentinius) laboratorinius tyrimus.

NVSPL misija - teikti kokybiškas, patikimas ir saugias, visuomenės poreikius, šalies ir Europos
Sąjungos teisės aktus atitinkančias, laboratorinių tyrimų paslaugas.
Siekiant šio tikslo, įgyvendinami pagrindiniai uždaviniai: vykdyti valstybinei visuomenės
sveikatos priežiūrai reikalingus laboratorinius tyrimus; teikti mokamas visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugas ir gerinti jų kokybę, diegiant naujas technologijas ir naujus laboratorinius tyrimo
metodus.
NVSPL kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. NVSPL turi šiuos teritorinius skyrius, kurių
veikla nesiskiria nuo NVSPL pagrindinės veiklos:
1. Kauno skyrius, adresas – Aušros g. 44, Kaunas;
2. Klaipėdos skyrius, adresas – Bijūnų g. 6, Klaipėda;
3. Šiaulių skyrius, adresas – Dubijos g. 40, Šiauliai;
4. Panevėžio skyrius, adresas – Respublikos g. 13, Panevėžys.
2010 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. VK-162 „Dėl Nacionalinės visuomenės
sveikatos priežiūros laboratorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 337 pareigybių sąrašas.
Iš Visuomenės sveikatos stiprinimo (valstybės biudžeto lėšos) programos finansuojamos 175
pareigybės, o iš Visuomenės sveikatos stiprinimo (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) programos –
160 pareigybių. 2011 m. kovo 31-ą dieną užimtų pareigybių skaičius - 299,5, o dirbančių darbuotojų
skaičius – 326.
































NVSPL parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS).
NVSPL, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei
taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. VK-22 „Dėl
buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, NVSPL
vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio
pateikimas“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos
principus, metodus ir taisykles.
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis
sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, programą, lėšų
šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje
(patvirtinto sąskaitų plano sąskaitose). Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo,
pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama
informacija yra patikimo, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.
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Ilgalaikis nematerialus turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis neturi materialios formos,
lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų ir pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš
turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti įsigijimo ar pasigaminimo savikainą.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina,
įskaitant importo ir kitus negrąžintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Visos išlaidos,
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tiesiogiai priskirtinos prie nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų ir susijusios su turto paruošimu
naudoti, taip pat yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą. Po pirminio pripažinimo nematerialus turtas,
kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina,
atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą (jei jis yra). Nematerialiojo turto nusidėvėjimas
skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal normatyvus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2009 m. spalio 1-os d. Nr. V-831 „Dėl ilgalaikio
turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus
subjektams patvirtinimo“. Amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto
naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė – nulis.
Neatlygintinai gautas nematerialus turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje registruojamas
įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimo sumomis (jei jis yra). Vėlesnės išlaidos,
susijusios su jau pripažintu apskaitoje ir naudojamu nematerialiuoju turtu, pripažįstamos sąnaudomis tą
ataskaitinį laikotarpį, kurį padaromos. Tačiau, jeigu galime patikimai nustatyti, kad tokios išlaidos leis
iš esmės pagerinti naudojamą nematerialųjį turtą ir gauti iš to turto didesnės ekonominės naudos
ateityje, ir jeigu jos gali būti patikimai įvertintos ir priskirtos prie konkretaus turto, šių išlaidų suma
didinama turto įsigijimo savikaina.
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Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio
materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas
įsigijimo savikaina. Įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, išlaidos susijusios su turto paruošimu
naudoti iki jo naudojimo pradžios, t.y. žemės sklypo ir aikštelės paruošimo išlaidos, atvežimo iki
pirminės jo montavimo vietos išlaidos, sumontavimo, instaliavimo, apmokymų dirbti su turtu išlaidos,
projektavimo darbų išlaidos. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos prie to
ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo padarytos, sąnaudų, jeigu jos nepriskiriamos prie pagamintų
atsargų ar kito ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikainos. Ilgalaikio materialiojo turto
rekonstravimo, remonto ir panašių atliktų darbų išlaidų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų
teikiamo rezultato. Esminio turto pagerinimo išlaidos apskaitoje registruojamos didinant atitinkamo
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą, o jeigu atlikti darbai nėra esminis turto pagerinimas,
tokios išlaidos nurašomos į sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį, kai padarytos. Jei atlikus esminį turto
pagerinimą buvo prailgintas naudingo tarnavimo laikas, šio turto likutinė vertė po esminio turto
pagerinimo nudėvima per iš naujo nustatytą naudingo tarnavimo laiką. Jei atlikus esminį turto
pagerinimą naudingo tarnavimo laikas nebuvo prailgintas, šio turto likutinė vertė po esminio turto
pagerinimo nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialus turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto
registruojamas NVSPL apskaitoje įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei
jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę, kokia jis buvo užregistruotas
perduodančio viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)
metodą pagal normatyvus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu
2009 m. spalio 1 d. Nr. V-831 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių
normatyvų sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“.
Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos kai: jis perleidžiamas kitam subjektui,
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti valstybės turtas likviduojamas, turtas yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų
priežasčių.
3





!



%





Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų
sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje
apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Perduodant ir nurašant atsargas, taikomas konkrečių kainų metodas. Nurašomos atsargos iš karto
pripažįstamos sąnaudomis. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius.
Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.
Atiduoto naudoti NVSPL veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.
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Gautinos sumos registruojamos tada, kai NVSPL įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą
pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio
pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina,
atėmus nuvertėjimo nuostolius.
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Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos – NVSPL iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos
fondų, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir kt. gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas,
skirti NVSPL nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms
programoms įgyvendinti.
Finansavimo sumos apima ir NVSPL gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams
vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. Finansavimo sumos pagal paskirtį
skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms
kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už
simbolinį atlygį įsigytą turtą. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis
pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis
susijusios sąnaudos.
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Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos
įsipareigojimui atsirasti, ir NVSPL prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu
finansiniu turtu pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ojo
VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“,
19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24 –ojo
VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ nuostatas.
Finansinius įsipareigojimus NVSPL pripažįsta įsigijimo savikaina.
NVSPL apskaitoje įsipareigojimai pagal trukmę grupuojami į:
ilgalaikius – įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės einamojo
ataskaitinio laikotarpio dienos;
trumpalaikius – įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo paskutinės einamojo
4

ataskaitinio laikotarpio dienos.
Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo
aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.
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Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje
NVSPL turi teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi
ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos,
atidėjiniai nėra pripažįstami.
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Pajamos už mokamų paslaugų teikimą pripažįstamos, įvertinamos, registruojamos apskaitoje ir
pateikiamos finansinėse ataskaitose pagal 10-ajį VSAFAS „Kitos pajamos“. Pajamos registruojamos
apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį
suteikiamos viešosios paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Beveik visos NVSPL
gaunamos pajamos iš veiklos, kuri pagal nuostatus priskiriama pagrindinei veiklai. Kitos veiklos
pajamoms priskiriamos atsitiktinės veiklos pajamos. Pajamos įvertinamos ir veiklos rezultatų
ataskaitoje parodomos tikrąja verte.
Finansavimo pajamų apskaitai taikomas 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartas „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu
laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
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Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos ar atliekami veiksmai, vykdant
priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį
padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos
ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą
patį laikotarpį, kada buvo patirtos. NVSPL sąnaudas apskaitoje grupuoja pagal veiklos rūšis:
pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Dar
grupuojami sąnaudų straipsniai (darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir
amortizacijos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos ir t.t.).
NVSPL apskaičiuoja mokėtinas sumas už kasmetines atostogas ir pripažįsta jas sąnaudomis
vieną kartą per metus - gruodžio 31 d. būklei. Išmokų už kasmetines atostogas (kaupiamąjį ne darbo
laiką) sumų perskaičiavimas ir atitinkami rezultatai įtraukiami į apskaitą darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudų ir įsipareigojimą darbuotojams sąskaitose.
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Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant
finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ir išorinių
nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.
5

Ankstesniaisiais ataskaitiniais laikotarpiais pripažinti nuvertėjimo nuostoliai naikinami arba
mažinami tik tada, jei po paskutinio jų pripažinimo pasikeitė įvertinimo prielaidos, pagal kurias buvo
nustatoma to turto atsiperkamoji vertė. Tokiu atveju turto balansinė vertė turi būti didinama iki turto
naujosios atsiperkamosios vertės. Šis padidinimas panaikina arba sumažina nuostolį dėl turto
nuvertėjimo.
Ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais pripažintų išankstinių apmokėjimų ar kito trumpalaikio
turto nuvertėjimo nuostolių panaikinimas ar sumažinimas apskaitoje registruojamas didinant
išankstinių apmokėjimų ar kito trumpalaikio turto balansinę vertę ir ta pačia suma mažinant
ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas.
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Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame viešojo sektoriaus ir finansinės
atskaitomybės standarte „Sandoriai užsienio valiuta”.
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio
dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių
užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra
registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko
skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.
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Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose
taisyklės pateiktos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas
ir poataskaitiniai įvykiai“.
Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie
NVSPL finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į
jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos
rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui,
aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.


!











%

"











%



!



$



'









#











Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.
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NVSPL pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima
palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia NVSPL
finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.
Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų,
finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos
politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant
retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama,
todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų
atsiradimo.
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Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto NVSPL neturi. Teisiniai ginčai nevyksta.
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Apskaitinių įverčiai keičiami vadovaujantis 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytais principais.
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo
remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.
Apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę,
kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik
finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu,
pateikiama aiškinamajame rašte.
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Apskaitos klaidos taisomos vadovaujantis 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytomis taisyklėmis.
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė
išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra
didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25
procento turto vertės.
Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinėse ataskaitose.
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NVSPL turi nematerialaus turto programinės įrangos ir jos licenzijų grupėje.
Programinės įrangos ir licencijų naudingo tarnavimo laikas nustatytas 1 metai. Kito nematerialaus turto
grupėje esančiam turtui taikomas 2 metų naudingo tarnavimo laikas.
NVSPL veikloje yra naudojamas nematerialusis turtas, kurį sudaro programinė įranga ir jos
licencijos, bei kitas nematerialusis turtas. Programinės įrangos ir licencijų įsigijimo vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje yra 148150,80 Lt. Šis turtas yra amortizuotas 145248,74 Lt. sumai. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje turimo nematerialiojo turto likutinė vertė lygi 2902,06 Lt. Kito nematerialiojo
turto įsigijimo vertė 16295,80 Lt., jis amortizuotas visai įsigijimo sumai, likutinė vertė lygi nuliui.
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Programinė įranga ir
jos licencijos
Kitas nematerialusis
turtas








#

$



































































































nėra

141844,55

nėra

nėra

nėra

16295,
80

nėra

16295,80

nėra

nėra

nėra

&

&

&

%



%

'

$

(

)

$

&

'



*





148150,80

%



































(

7







NVSPL ilgalaikio materialiojo turto turi šiose grupėse:
Pastatų turto grupėje apskaityta 13 negyvenamųjų pastatų, 11 iš jų nustatytas 75 metų naudingo
tarnavimo laikas ir 2 negyvenamiesiems pastatams nustatytas 40 metų naudingo tarnavimo laikas.
Infrastruktūros ir kiti statiniai – šioje turto grupėje apskaitomi turimi ir veikloje naudojami
garažai, ir kiti statiniai. Šioje grupėje apskaitomam turtui nustatytas 15 metų naudingo tarnavimo
laikas.
Mašinų ir įrenginių turto grupei priskirta medicininė bei laboratorinė įranga ir kitas panašus
ilgalaikis turtas. Šiam ilgalaikiam turtui nustatytas 6 metų naudingo tarnavimo laikas.
Transporto priemonių turto grupėje yra 19 lengvųjų automobilių, kurie skirti žmonėms ir
laboratoriniams tyrimams transportuoti. Transporto priemonėms nustatytas 6 metų naudingo tarnavimo
laikas.
Baldai ir biuro įranga – šioje turto grupėje apskaitomi laboratoriniai baldai ir biuro baldai,
kompiuterinė, biuro ir organizacinė technika, ūkinis inventorius ir kitas panašus ilgalaikis materialus
turtas. NVSPL veikloje naudojamiems baldams nustatytas 7 metų naudingo tarnavimo laikas,
kompiuterinei įrangai - 4 metų naudingo tarnavimo laikas, kitai biuro įrangai - 8 metų naudingo
tarnavimo laikas.
Kitas ilgalaikis materialus turtas – įvairus kitas ilgalaikis materialus turtas, atitinkantis ilgalaikio
turto pripažinimo kriterijus ir nepriskirtas prie kitų ilgalaikio materialiojo turto grupių. Šiam turtui
nustatytas 6 metų naudingo tarnavimo laikas.
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai – apskaitomos visos projektavimo, statybos,
montavimo ir kitos panašios išlaidos, padarytos iki ilgalaikio materialiojo turto vienetas bus paruoštas
naudoti. Naudingo tarnavimo laikas šioje turto grupėje esantiems darbams nėra taikomas ir
skaičiuojamas.
NVSPL pastatų įsigijimo vertė – 24107432,55 Lt., sukauptas nusidėvėjimas – 2485967,63 Lt.
Pastatų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 21621464,92 Lt.
Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo vertė yra 23273,80 Lt. Šis turtas nusidėvėjęs 21676,74 Lt.
sumai, likutinė šio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 1597,06 Lt.
Mašinų ir įrenginių įsigijimo vertė – 15850377,76 Lt., sukauptas nusidėvėjimas – 11627548,16
Lt., likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4222829,60 Lt.
Transporto priemonių įsigijimo vertė – 952715,00 Lt., sukauptas nusidėvėjimas – 671762,77 Lt.,
transporto priemonių likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 280952,23 Lt.
Baldų ir biuro įrangos įsigijimo vertė – 1552679,54 Lt., sukauptas nusidėvėjimas – 907209,69
Lt,. baldų ir biuro įrangos likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 645469,85 Lt.
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė – 370450,91 Lt., sukauptas nusidėvėjimas –
323869,29 Lt., likutinė vertė – 46581,62 Lt.
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai – visos projektavimo, statybos, montavimo ir kitos
panašios išlaidos, padarytos, iki ilgalaikio materialiojo turto vienetas bus paruoštas eksploatacijai
sudaro 193530,00 Lt. Nebaigtos statybos grupėje esančiam turtui nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
NVSPL neturi turto nebenaudojamo veikloje ar naujo turto, įsigyto perduoti bei turto, kuris
nenaudojamas įprastinėje veikloje ir laikomas pajamomis iš nuomos gauti. Neturime turto, kurio
kontrolę riboja sutartys ar kiti teisės aktai. Neturime pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto
turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs.
NVSPL turto pergrupavimo iš vienos turto grupės (dėl klaidų ar kitų neatitikimų) į kitą nevykdė.
Atliktas turto perkėlimas iš nebaigtos statybos į Pastatų turto grupę pridavus pastatą naudoti pagal
2011-03-28 d. statybos užbaigimo aktą.
NVSPL neturi valstybės turto, perduoto akcinei bendrovei Turto bankui.
Vadovaujantis 19-uoju VSAFAS NVSPL nebalansinėje sąskaitoje apskaito pagal panaudos
sutartis gautą turtą. 2011 m. kovo 31 d. bendra pagal panaudos sutartis apskaitomo turto vertė įsigijimo
savikaina – 2358411,55 Lt.
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Mokymo paslaugoms teikti NVSPL nuomojasi iš UAB Achemos mokymo centro 17 kv.m.
negyvenamąsias patalpas Jonavoje.
Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą pateikiama lentelėje:
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10938004,64

76988,44

NVSPL 2011 metų pirmą ketvirtį neatlygintinai gavo ilgalaikio materialaus turto
(administracinis – laboratorinis pastatas Žolyno g. 34, Vilniuje) iš kito viešojo sektoriaus subjekto –
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.






























































































































































































Pastatai

96037,00

19048,56







76988,44

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerija

NVSPL 2011 metų pirmą ketvirtį neatlygintinai perdavė ilgalaikio materialaus turto (dalis
negyvenamųjų patalpų Aušros g. 44, Kaune) kitam viešojo sektoriaus subjektui – Lietuvos
Respublikos valstybinei darbo inspekcijai.
Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra
1454700,01 Lt. Jį sudaro ūkinio inventoriaus esančio sandėlyje vertė – 33589,32 Lt., ūkinės paskirties
medžiagų, taros bei kanceliarinių prekių likutis – 65567,12 Lt., medikamentų (terpių, diagnostikumų,
serumų, reagentų, dezinfektantų, vienkartinių laboratorinių priemonių, smulkaus laboratorinio
inventoriaus ir pan.) – 1348665,37 Lt., atsarginių dalių automobiliams ir laboratorinei įrangai likutis
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1172,33 Lt., pašto ženklų likutis – 3507,25 Lt. bei kuro, degalų ir
tepalų – 2198,62 Lt. Daugiausiai atsargų perkame ir sunaudojame medikamentų grupėje, kadangi ten
apskaitomos pagrindinės medžiagos naudojamos laboratoriniams tyrimams atlikti.
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Išankstinių apmokėjimų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 14849,10 Lt.
Tai išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 732,97 Lt., išankstiniai mokesčių mokėjimai – 52,00 Lt.,
išankstiniai mokėjimai darbuotojams – 700 Lt., kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 13364,13 Lt.
(t.y. civilinės atsakomybės privalomasis transporto draudimas, laikraščių ir leidinių prenumerata ir
panašios išlaidos).
















Per vienus metus gautinos sumos sudaro – 2502950,06 Lt. Gautinose finansavimo
sumose parodytas Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikti ir neapmokėti mokėjimo prašymas Nr.
20, 21 ir 22 – 449924,39 Lt. sumai. Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,
paslaugas likutis – 540430,13 Lt., kurį sudaro už teikiamas mokamas paslaugas gautina suma, atėmus
gautinų sumų nuvertėjimą. Sukauptų gautinų sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –
1498739,80 Lt. sudaro 811434,44 Lt. gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas ir
687305,36 Lt. sukauptos finansavimo pajamos, kurias sudaro iš valstybės biudžeto lėšų mokėtinos
sukauptų atostoginių sumos, priskaičiuotas ir neišmokėtas darbo užmokestis už 2011 metų kovo
mėnesį su mokesčiais, skolos tiekėjams už paslaugas ir panašiai. Kitų gautinų sumų likutį – 13855,74
Lt. sudaro išieškotinos sumos už padarytą žalą (11549,46 Lt.) ir kitos gautinos sumos.














Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 186043,38 Lt.
sudaro pinigų likutis bankų sąskaitose (pajamų lėšos už suteiktas paslaugas, pavedimų lėšų likutis).
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Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 20645186,55 Lt. Iš valstybės
biudžeto lėšų gauta ir gautina suma – 12746297,95 Lt. (įskaitant 15 procentų finansavimo sumas iš
valstybės biudžeto ir iš kitų viešojo sektoriaus subjektų perimto turto vertę). Iš užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų gautos ir gautinos finansavimo sumos – 7835102,45 Lt. (85 procentai
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamų projektų bei Roberto
Kocho instituto Vokietijoje kuruojamo projekto Establishment of Quality Assurances for Detection of
Highly Pathogenic Barteria of Potential Bioterrorism Risk (EQADeBa) finansuojamo iš PHEA lėšų
(angl. Public HeaLt.h Executive Agency). Gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis – 63786,15
Lt. (kitos vykdomos programos).
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede. Finansavimo sumų likučiai pateikti
20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos“ 5 priede.


















Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 3344755,48 Lt. Iš jų kitos mokėtinos sumos
valstybės biudžetui – 10648,00 Lt. (suma už padarytą žalą), tiekėjams mokėtinos sumos – 2258723,63
Lt., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 434937,03 Lt. (darbo užmokestis su mokesčiais ir
darbuotojų pateiktos ir dar neapmokėtos avanso apyskaitos), sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos
atostoginių sumos darbuotojams ir nuo sukauptų atostoginių priskaičiuotos socialinio draudimo
įmokos) – 615638,76 Lt. ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (t.y. gauti išankstiniai mokėjimai už
teikiamas mokamas paslaugas) – 24808,06 Lt.
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Trumpalaikiai įsipareigojimai:
Kitas mokėtinas sumas biudžetui sudaro (II.6.2.):
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Kitos pervestinos sumos į biudžetą (žalos atlyginimas)
















10648,00
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Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro (II.9):
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Už pirktus medikamentus, reagentus
Už ryšių paslaugas
Už pirktą kurą (transportui)
Už komunalines paslaugas
Už pirktas prekes
Už komandiruotės ir kvalifikacijos kėlimą
Už turto remontą ir kitas paslaugas
Už ilgalaikio materialiojo turto nuomą
Už statybos darbus
Už pirktą įrangą

428270,76
4381,13
21469,16
73917,43
7447,07
988,00
21729,06
257,40
1673678,71
26584,91




















*









)







Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro(II.10):
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433006,51
1930,52









Mokėtinas darbo užmokestis (su mokesčiais)
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (pagal avanso
apyskaitas, pašalpos)






















Sukauptas mokėtinas sumas sudaro (II.11):
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469487,35
146151,41
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Sukauptos atostoginių sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos (valstybinio socialinio
draudimo įmokos)












)

*



)







Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro (II.12)
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Gauti išankstiniai mokėjimai už suteiktas paslaugas

24808,06
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Sukauptas ankstesnių metų perviršis 7218841,62 Lt., einamųjų metų deficitas –
34913,76 Lt.. Deficitas susidarė todėl, kad 2011 metų pirmą ketvirtį NVSPL gautos pajamos yra
mažesnės už patirtas sąnaudas vykdant Visuomenės sveikatos stiprinimo (asignavimų valdytojo
pajamų įmokos) programą. NVSPL grynasis perviršis atsispindi Veiklos rezultatų 3-iojo VSAFAS
„Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede bei Finansinės būklės 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės
ataskaita“ 2 priede.
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Veiklos rezultatų ataskaitoje parodytos finansavimo pajamos – 2034402,19 Lt.
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Iš valstybės biudžeto sudaro 1868142,28 Lt. (finansavimo sumos iš Visuomenės sveikatos
stiprinimo (valstybės biudžeto lėšos) programos, 15 procentų finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
lėšų, skirtų vykdomiems projektams koofinansuoti.
Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 162264,99Lt.
(jas sudaro iš užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautas ir panaudotas finansavimas darbo
užmokesčiui, komandiruotėms, ir kitoms išlaidoms kompensuoti iš Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos finansinių mechanizmų bei EQADeBa projektų).
Finansavimo pajamas iš kitų šaltinių sudaro – 3994,92Lt. (iš pavedimų lėšų pirkto ar gauto
ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos).








Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 1749894,32 Lt. (tai pajamos, gautos už
suteiktas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas).












Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas – 2172137,45 Lt. sudaro: darbo
užmokesčio sąnaudos – 1589433,86 Lt., atostogų išmokų sąnaudos – 61949,92 Lt., ligos pašalpų
sąnaudos – 5852,53 Lt., socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio ir atostogų išmokų –
514901,14 Lt.




















Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas – 431735,38 Lt., sudaro nematerialiojo
turto amortizacijos sąnaudos – 1576,50 Lt. ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos –
430158,88 Lt.




















Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas – 278509,51 Lt. sudaro: šildymo sąnaudos
– 142558,01 Lt., elektros energijos sąnaudos – 99187,48 Lt., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos –
8670,77 Lt., ryšių paslaugų sąnaudos – 17817,01 Lt., kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 10276,24
Lt. Kitose komunalinėse sąnaudose NVSPL apskaito šiukšlių, eksploatacines, liftų priežiūros ir
panašias sąnaudas.


















Komandiruočių sąnaudos – 5397,60 Lt. Jas sudaro iš Visuomenės sveikatos
stiprinimo (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) programos – 1494,57 Lt., iš Visuomenės sveikatos
stiprinimo (valstybės biudžeto lėšos) programos – 1000,00 Lt., iš EQADeBa ir kitų vykdomų
programų – 2903,03 Lt.




















Transporto sąnaudos – 81500,90 Lt., iš Visuomenės sveikatos stiprinimo (valstybės
biudžeto lėšos) programos – 48963,04 Lt. ir iš Visuomenės sveikatos stiprinimo (asignavimų valdytojo
pajamų įmokos) programos lėšų – 32537,86 Lt.


)

















Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2951,83 Lt. iš Visuomenės sveikatos stiprinimo
(asignavimų valdytojo pajamų įmokos) lėšų.




















Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 17280,21 Lt. Jas sudaro
Visuomenės sveikatos stiprinimo (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) programos lėšos, panaudotos
patalpų ir laboratorinės ir medicininės įrangos remontui.


*

















Sunaudotų atsargų savikaina – 670685,26 Lt. Apskaitomos sunaudotų reagentų,
medikamentų, medžiagų, ūkinių ir kanceliarinių prekių – 641640,80 Lt. bei atiduoto naudoti ūkinio
inventoriaus – 29044,46 Lt. sąnaudos.


















Nuomos sąnaudos – 772,20 Lt. sudaro patalpų nuoma iš Achemos mokymo centro
Jonavoje, skirta organizuoti privalomojo sveikatos mokymo kursams.
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Kitų paslaugų sąnaudos – 155188,77Lt. Į kitų paslaugų sąnaudas NVSPL traukia
laboratorinės aparatūros priežiūros, patikros ir kalibravimo, akreditavimo, sertifikavimo, patalpų
valymo, apsaugos, mokamų laboratorinių tyrimų, valstybės rinkliavų, skelbimų, skolų išieškojimo
tarnybos, kurjerių, skalbimo bei kitas sąnaudas.




















Kitas sąnaudas – 3049,44 Lt. sudaro darbuotojams išmokėtos pašalpos dėl artimųjų
mirties, vienkartinės išmokos ir socialinio draudimo mokesčiai nuo vienkartinių išmokų.






























Pagrindinės veiklos deficitas – 34912,04Lt.























Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – (-1,72) Lt. - delspinigiai už pavėluotus

atsiskaitymus.


















Grynasis deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką – 34913,76 Lt.















Grynasis deficitas – 34913,76 Lt.








Direktorius

Romualdas Brusokas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja/ vyriausioji finansininkė

Vilma Bukauskienė
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